
 

 
 
 1 

 
 

INLEIDING 
Een proeve van nietzscheaans denken 
 
Waar staat de filosofie heden ten dage? Kunnen filosofen in de vorm van betrokken 
reflectie en inspiratie nog een bescheiden bijdrage leveren aan een geopolitiek debat, 
dat zich binnen het spanningsveld van toenemende eenwording met behoud van 
diversiteit beweegt? Kan de filosofie in een wereld die inziet, dat er na de teloorgang 
van metafysische, religieuze waarheden en politieke ideologieën geen nieuw omvat-
tend verhaal meer gepresenteerd kan worden, nog richting geven aan de niettemin 
doorwerkende behoefte aan samenhang en zingeving? Is zij in staat, ondanks haar 
ontluistering die het onvermijdelijke gevolg is van de ondergraving van iedere 
waarheid, nog op z'n minst waarachtig te zijn? Kortom, wat maakt de 
zeggingskracht uit van de filosofie in een wereld van verschil en geschillen?  
 In de titel - Door schijn bewogen -  en de ondertitel - Naar een hyperkritiek 
van de xenofobe rede - wordt de relatie tussen drie trajecten aangegeven. De 
gedachte dat het gedrag van hedendaagse individuen door allerlei vormen van schijn 
- variërend van restanten van de utopische verbeelding via de verlokkingen van 
spektakel- en consumptiesamenleving tot computersimulaties - wordt bewogen, 
wordt serieus genomen. Door deze schijn bewogen worden houdt echter meer in dan 
een louter mechanisch en onverschillig functioneren volgens de wetten van de 
markteconomie of van een biologisch overleven. Enerzijds ontvouwt zich in een 
kentheoretische overdenking van deze bewogenheid een radicale kritiek op een 
wijze van filosoferen die de westerse metafysica zich eigen heeft gemaakt: iden-
tificeren en totaliseren. Anderzijds inspireert deze overdenking tot een ethisch-
politieke houding, waarin dat wat altijd werd uitgesloten niet alleen getolereerd, 
maar juist in zijn niet-reduceerbare heterogeniteit gerespecteerd wordt. 
 Deze verbinding van een door kentheoretische overweging geschraagde ethi-
sche houding met een esthetische georiënteerde zienswijze werpt een ander licht op 
de recente samenwerking tussen filosofen en kunstenaars. Deze toenadering is niet 
alleen een teken van een andere positie van de filosofie. Het is ook een indicatie van 
een andere manier van filosoferen. Hoewel het predicaat 'esthetisch' dat dit denken 
zou toevallen aanvankelijk doet vermoeden dat het van iedere praktische 
doorwerking verstoken blijft, wordt hier betoogd dat een dergelijke esthetisering van 
het denken wel degelijk ethisch-politieke implicaties heeft. Op z'n minst cultiveert 
zij - evenals in moderne kunstpraktijken - een specifieke sensibiliteit voor het 
Andere en het Vreemde. 
 
Waaruit bestaat de filosofische activiteit heden ten dage? Vele filosofen bewegen 
zich binnen academische discussies en proberen, al sprekend en schrijvend, vanuit 
geschiedfilosofisch of systematisch perspectief een ander licht op de inhoud van 
filosofische teksten te werpen. Anderen, gedreven door een prangender sociaal-
politiek en ethisch besef stellen hun know-how in dienst van een verheldering van 
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discussies rond maatschappelijke problemen, die zich in de toetsing van het weten-
schappelijk mogelijke aan het sociaal-politiek aanvaardbare aandienen. Zij kwijten 
zich van de niet geringe taak over de vaak verwarde discussies tussen disciplines al 
reflecterend hun licht te laten schijnen. Daarbij stellen ze vermeende waarheden en 
versleten evidenties ter discussie of maken ze ongereflecteerde vooronderstellingen 
tot een probleem. Zodoende verhelderen ze conceptuele problemen in de meest 
letterlijke betekenis van het woord.  
 Er zijn tegenwoordig ook filosofen die, gedwongen door nijpend geldgebrek 
en inspelend op het afnemend geloof in de heilzame werking van prozac, place-bo of 
psychotherapie, zichzelf hebben opgewerkt tot 'reflectie-therapeut'. Zij geven hun 
mondige, maar verwarde cliënten vooral stof tot nadenken, zodat deze - geheel in 
overeenstemming met Kants idee van de autonome zelfbepaling - weer op eigen 
denkkracht een koers kunnen varen in de maalstroom van hun leven. Aan deze drie 
gestalten, de filosoof als academisch exegeet, als interdisciplinaire communicator en 
als reflectietherapeut, is recentelijk een vierde gestalte toegevoegd: de filosofische 
variant van een conceptuele kunstenaar, dat wil zeggen: de kunstmatige denker. 
Over deze kunstmatige denkers die filosofie en kunst op meer integrale wijze dan 
voorheen met elkaar verbinden en over de wijze, waarop zij vanuit deze invalshoek 
ontologie, epistemologie, ethiek en esthetiek op een nieuwe leest schoeien gaat deze 
dissertatie. 
 
1 Het spel, de spelers en medespelers  
 
Deze tekst bestaat uit drie delen en 13 hoofdstukken. Allereerst wordt in deel I in 
zes hoofdstukken het oeuvre van Friedrich Nietzsche besproken. Het onderwerp is 
zijn kritische verwerking van Plato's oppositie tussen schijn en zijn. De ambiguïteit 
van het primaat van de esthetiek - kentheoretisch verwerkt in zijn toespitsing van het 
begrip op de metafoor - die daarvan het resultaat is, is het aangrijpingspunt voor een 
analyse van zijn werk vanuit een gevoeligheid voor het Andere of het Vreemde. De 
stelling dat een aporetisch - zelfondermijnend - schrijven en spreken de kentheore-
tische implicatie van deze esthetisering is, wordt zowel systematisch uitgewerkt als 
geschiedfilosofisch onderbouwd. De voorlopige conclusie van deel I luidt: 
Nietzsche draait de oppositie schijn-zijn (en per implicatie alle andere opposities) 
niet om, maar hij situeert deze tegen de achtergrond van een onuitsprekelijke 
ervaring van het bestaan. Deze ervaring - uitgedrukt in 'afgrondelijke' gedachten als 
de Wil tot Macht, de Eeuwige Wederkeer en de Übermensch - bezielt op pathetische 
wijze zijn niettemin discursieve vertogen. Een specifiek pathos - lijden en hartstocht 
-houdt Nietzsches 'talige schijnbewegingen' in gang.  
 Daar Nietzsche zich nimmer systematisch in strikt kentheoretische termen 
over de schijn heeft uitgelaten, zijn in deel I uitgebreide excursies ingevoerd, waarin 
deze problematiek in het werk van Kant en Hegel, met name in respectievelijk Kritik 
der reinen Vernunft/Kritik der Urteilskraft en Phänomenologie des Geistes 
Wissenschaft der Logik, nauwgezet wordt geanalyseerd. Deze excursies worden 
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bovendien uitgevoerd met het oog op het belang dat deze beide denkers in 
polemisch opzicht voor de nietzscheaans georiënteerde differentiedenkers hebben, 
die de tweede groep hoofdrolspelers van mijn betoog vormen: Michel Foucault, 
Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard en Jacques Derrida. 
 In het verdere betoog van deel II en III staan de oeuvres van deze denkers 
centraal. De onderlinge verwantschap ertussen wordt gevormd door de kritische 
gedachte dat de westerse filosofie niet in staat is geweest het Andere of het Verschil 
te denken zonder dit uiteindelijk weer ondergeschikt te maken aan een identiteit, aan 
een wet of een algemeenheid. In hun kritiek markeren deze denkers van de 'differen-
tie' - of beter: van differenties - de eerder vermelde, cruciale werkzaamheid van de 
westerse rede: identificeren en totaliseren. Met en in hun radicaal-kritische geschrif-
ten, die vanaf het begin van de zestiger jaren verschijnen, opent ieder op zijn eigen 
wijze een vertoogsmatige ruimte waarin het Andere of het Verschil tot aanschijn kan 
komen. "Tot aanschijn komen" is wellicht de meest voorzichtige formulering voor 
de wijze waarop verschillen zich laten gelden: het specifieke en unieke ervan gaat 
niet verloren. Omdat het unieke per definitie iets onbegrijpelijks in zich bergt, gaat 
de ervaring ervan vaak met een zekere bevreemding gepaard. Dat deze bevreemding 
in een op identificatie gerichte cultuur als een bedreiging wordt ervaren, is één van 
de kritische gedachten die het ethisch-politieke gehalte van dit denken uitmaakt.  
 Verschillen laten zich niet conceptualiseren. Een verschil komt slechts tot 
zijn recht, zolang het juist niet volledig begrepen of gevat wordt. In de poging vat te 
krijgen op het Andere wordt het denken op de proef gesteld: de beproeving voor de 
denker ligt niet zozeer in het besef dat de Ander, alle begrip ten spijt, nooit in bezit 
kan worden genomen, als wel in de uitdaging dit ontbrekende begrip geenszins als 
een gebrek te ervaren. Eerder dan 'begrepen' wordt een verschil derhalve ondergaan: 
de omgang ermee noopt tot een bepaald soort passiviteit en terughoudendheid. Het 
vereist de erkenning van een pathos, die de beheersing ontregelt. In de weerbarstige 
ervaring die daarvan het gevolg is, wordt begrip voortdurend ontzet door krachten 
die desondanks de begrippen tot leven brengen: zintuiglijke beelden en lichamelijke 
aandoeningen. Deze beide krachten situeren niet alleen het conceptuele, iden-
tificerende, totaliserende denken, zij geven te denken en stemmen tot nadenken. 
 Dat differentiedenkers hun gezamenlijke inspiratie uit het werk van Friedrich 
Nietzsche hebben geput, is achteraf bezien niet verwonderlijk. Nietzsche voert de 
westerse metafysica immers tot haar eind door de blik op haar esthetische en 
fysiologische grondslag te openen: beelden en affecten doorkruisen het denken 
voortdurend. Hij doet dit echter op zo'n ambigue wijze dat hij voor sommigen de 
laatste metafysicus, voor anderen juist de denker voorbij de metafysica is. Om mijn 
positie in dit debat duidelijk en aannemelijk te maken, worden enkele critici en 
opponenten van Nietzsche ten tonele gevoerd. Ook hierbij heb ik mij weer laten 
leiden door de gedachte dat deze critici van Nietzsche tevens een bepalende invloed 
op differentiedenkers hebben gehad. Dit is onder andere de reden waarom Heidegger 
regelmatig in mijn betoog opduikt. De keuze van de aanvankelijk nietzscheaans 
georiënteerde Lyotard voor bepaalde aspecten en wendingen in Heideggers werk 
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verklaart bijvoorbeeld waarom hij Nietzsche uiteindelijk als de laatste metafysicus 
opvoert. Derrida en Foucault, die eveneens door het werk van Heidegger zijn be-
nvloed, nemen echter een tegengestelde positie in. De laatsten zijn, evenals Deleuze 
wiens werk vanaf het begin in het teken van Nietzsche heeft gestaan, dan ook zonder 
enig probleem als neo-nietzscheaan op te voeren. 
 Een grondige systematische en geschiedfilosofische overdenking van de 
nietzscheaanse inspiratie verheldert tevens een van de redenen van de recen-telijke 
Kant-revival in het werk van differentiedenkers: de problematiek van het verhevene 
blijkt namelijk ook ten grondslag te liggen aan Nietzsches esthetisch georiënteerde 
cultuurkritiek die vanaf zijn eerste boek zijn werk toonzet. De spanningsverhouding 
tussen onlust en lust, die Nietzsche in zijn vroegste werk in de dubbelfiguur 
dionysisch-apollinisch verwerkt, wordt door hem echter niet - zoals bij Kant het 
geval is - ter versterking van de subjectiviteit opgelost. Dat differentiedenkers Kant 
herlezen zou bovendien wel eens kunnen voortkomen vanuit de behoefte om de 
ogenschijnlijk amorele nietzscheaanse positie ethisch-politiek te verbreden. Door 
Nietzsche met Kant te verbinden worden de relaties tussen kenkritiek, esthetiek en 
ethiek herwaardeerd.  
 Voor een systematisch begrip van de herlezing van Kants esthetische werk is 
het onontbeerlijk nog een andere belangrijke moderne denker ten tonele te voeren: 
Hegel. De kritiek van differentiedenkers op het hegeliaans dialectische gedach-
tengoed, dat hèt toonbeeld van identificerend en totaliserend denken is, betreft 
vooral diens systematisch onderbouwde reductie van het verschil tot de identiteit. 
Evenals dit in het werk van Theodor W. Adorno gebeurt, spitst de kritiek op de 
hegeliaanse dialectiek zich in het latere werk van differentiedenkers toe op een 
herlezing van Kant vanuit nietzscheaans perspectief.  
 Adorno stelt de relatie tussen filosofie en esthetiek voor het eerst na Kant en 
Hegel op indringende wijze aan de orde. Hij stelt een andere verhouding tot de kunst 
in. Zonder ooit of slechts in enkele gevallen, zoals bij Lyotard, aan het werk van 
Adorno of andere leden van de Frankfurter Schule te refereren werken differentie-
denkers de relatie tussen filosofie en kunst op verwante wijze uit. Daarbij laten 
zeker twee van hen - Foucault en Derrida - zich expliciet leiden door het gedachten-
goed van Georges Bataille, waarin het discursieve den-ken zich - mede geïnspireerd 
door Nietzsche - retrospectief op een weerbarstige ervaring blijft betrekken die nooit 
helemaal begrepen kan worden. Blijven zowel Adorno als Bataille ieder op zijn 
eigen wijze nog verbonden met het hegeliaanse model, differentiedenkers breken 
volledig met de dialectiek. Ook onderscheiden ze zich van Adorno en Bataille door 
een inzicht in de constitutieve waarde van de taal voor het bewustzijn. Nietzsches 
inzicht in de grammaticale verleiding wordt hier op actuele wijze getoonzet. Ik leg 
mij er op toe te laten zien dat deze variant van de 'linguistic turn' bij differentie-
denkers in noties als 'textualiteit', 'vertoog', 'waarheidsspel' en 'schriftuur' doorwerkt. 
 In het denken van differenties blijkt telkens weer dat een niet-begrippelijke, 
niet-discursieve dimensie een doorslaggevende rol speelt. Dit maakt het denken 
kwetsbaar: een laatste fundering blijkt onmogelijk. Het denken wordt het laatste 
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woord ontnomen. In de vorm van een kritiek wordt dit punt wellicht nog het 
scherpst verwoord door Jürgen Habermas. Zijn verwijt dat het denken van 
verschillen zichzelf dementeert, doordat het tot allerlei aporieën leidt, wordt in mijn 
betoog zeer ernstig genomen. Juist omdat mijn inschatting van deze aporetische 
grondslag - of beter: afgrondelijkheid - diametraal tegenovergesteld is aan 
Habermas' waardering, figureert hij als dé opponent. In weerwil van het ook door 
hem gehanteerde, haast onuitroeibare vooroordeel dat in het werk van 
differentiedenkers en hun inspiratiebronnen - Nietzsche, Heidegger, Bataille en 
Adorno - de filosofie als gevolg van de vervaging van het onderscheid tussen 
retoriek en logica, iedere claim op ethisch-politiek handelen laat varen, ben ik de 
mening toegedaan, dat zij er juist in geslaagd zijn om aan het ethische en het politie-
ke zo'n invulling te geven, dat de omgang met hedendaagse sociaal-politieke 
dilemma's in een geheel ander licht komt te staan.  
 Dat, ondanks Habermas' kritiek, het filosoferen van Foucault, Deleuze, 
Lyotard en Derrida niettemin een discursieve aangelegenheid blijft, wordt duidelijk, 
wanneer weer een andere criticus ten tonele wordt gevoerd: Jean Baudrillard. Deze 
denker van de 'indifferentie' meent dat differentiedenkers, zij het impliciet en in 
weerwil van zichzelf, nog een modernistisch geaarde ontologische en 
kentheoretische positie innemen. Door differentiedenkers tussen de posities van 
Habermas en Baudrillard te situeren wordt duidelijk, dat hun teksten niet louter 
literatuur zijn, maar evenmin strikt discursieve vertogen blijven. Zo biedt de 
bespreking van Baudrillards werk een aangrijpingspunt om het ethisch-politieke 
gehalte van hun werk scherper voor het voetlicht te brengen.  
 Door de identificerende en totaliserende werkingen van de westerse filosofie 
aan de kaak te stellen en de blik te openen voor niet-reduceerbare verschillen 
vestigen differentiedenkers de aandacht op het feit dat niet alleen het Verschil, maar 
tevens het Vreemde onontbeerlijk is voor iedere vorm van identiteit of gemeen-
schap. Dit inzicht levert naar mijn mening aanzetten tot een andere verhouding tot 
dat wat in de geschiedenis van de westerse cultuur altijd vernietigd, uitgestoten of 
verdrongen is: de vreemdeling. Een systematische reflectie op de kentheoretische 
grondslagen van het identificerende en totaliserende denken leidt derhalve tot de 
voorlopige conclusie dat de filosofie, zolang zij zichzelf nog bij uitstek als een 
discursieve activiteit opvat, niet anders dan tegen zichzelf in kan denken, als ze haar 
xenofobe tendenzen wil blootleggen en kritiseren. Methodisch gezien kan een 
dergelijke zelfreflectie niet meer als een kritiek in kantiaanse zin worden opgevat, 
omdat het een kritiek is die onvermijdelijk haar eigen grondslagen vernietigt. 
Daarom is er naar mijn mening sprake van een hyperkritiek van de xenofobe rede. 
De genitivus 'van' dient daarbij zowel in objectieve als in subjectieve zin te worden 
begrepen. 
 
Ziedaar het spel met de voornaamste spelers en medespelers. In deel I wordt, zoals 
gezegd, ter voorbereiding van de bespreking van het differentiedenken Nietzsches 
oeuvre in relatie met de belangrijkste werken van Kant en Hegel besproken op de 
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punten die hieronder worden aangegeven. In deel II worden de inzet en teksten van 
differentiedenkers aan de orde gesteld. Om de grenzen ervan te markeren worden 
enkele teksten van Bataille en Adorno in excursies geanalyseerd, terwijl een apart 
hoofdstuk aan Habermas' kritiek wordt gewijd.  
 Is de bespreking in de eerste twee delen grotendeels kritisch van aard, in deel 
III wordt op affirmatieve wijze de relatie met de kunst geëxpliciteerd. Daartoe 
worden in hoofdstuk 11 enkele belangrijke kunsttheoretische en kunstkritische 
debatten tegen de achtergrond van het differentiedenken belicht. Daarin figureren 
onder andere kunstenaars als Kosuth, critici als Greenberg, kunsttheoretici en 
esthetici als Jauss, Danto, De Duve en Welsch. Door deze specifieke belichting 
wordt de eigen aard van de esthetisering die in het differentiedenken plaatsvindt, 
zichtbaar. In de laatste paragrafen van hoofdstuk 12 wordt Baudrillards positie 
gebruikt om de ethisch-politieke steriliteit die de kwalificatie 'esthetisch' aankleeft, 
te neutraliseren door terug te grijpen op de reeds in deel I gethematiseerde 
nietzscheaanse pathos. In hoofdstuk 13 ten slotte vormt deze bewogenheid, deze 
combinatie van lijden en hartstocht, het uitgangspunt voor de doordenking van de 
ethisch-politieke implicaties van het gedachtengoed van differentiedenkers.  
 
2 Inhoudelijke lijnen: door schijn bewogen 
 
Vanuit het door mij beoogde perspectief van het Andere en het Vreemde beweegt 
het denken van verschillen en geschillen zich thematisch rond een aantal filosofische 
problemen die zich op verschillende vlakken binnen de filosofische systematiek 
articuleren: van het ontologische via het epistemologische naar het esthetische vlak 
waaraan ethisch-politieke implicaties worden ontleend. Het zijn problemen die 
vanaf Plato de filosofie hebben bespookt en die onderling nauw samenhangen: de 
problematiek van de schijn (ontologie), de steriliserende werking van aporieën (epi-
stemologie), de problematische verhouding tot de kunst (esthetiek) en de 
consequenties voor het individuele en het collectieve handelen (ethiek en politiek).  
 De problematiek van de schijn, van aporieën en van een specifieke estheti-
sche ervaring binnen en van het denken zijn de drie lijnen die het netwerk van mijn 
betoog vormen. De drie noties, die alle in de geschiedenis van het westerse denken 
een pejoratieve betekenis hebben gekregen, worden zo geherinterpreteerd, dat de 
negatieve lading ervan verdwijnt, maar dat juist de spanning die erin verdisconteerd 
zit, behouden blijft.  
 
2.1 Schijn 
 
In deel I wordt tussen Nietzsches werk en dat van Kant en Hegel een discussie 
geënsceneerd omtrent het statuut van de schijn. Met zijn zoektocht naar de aard van 
de zich achter de schijnbare wereld verbergende waarheid van het zijn heeft Plato 
het westerse denken op het spoor van de metafysica gezet. Plato verafschuwt de 
sofisten die, naar zijn mening, een loopje met de waarheid nemen door allerlei talige 
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paradoxen heilig te verklaren. Daarmee bekrachtigen zij de door hem verfoeide 
schijn van de zichtbare wereld. De bevrijding uit het duister van de grot - door welk 
inspirerende beeld wordt de metafysica niet geschraagd! - is slechts mogelijk, als de 
filosofische blik de schijngestalten van de silhouetten doorziet, die geworpen 
worden op de achterwand van de grot. Lukt dat dan kan de toeschouwer zich 
omkeren en zijn blik op het verlichte hogere, op dat wat zich achter de 
schijngestalten verbergt, op het niet-zintuiglijke, kortom op het intelligibele richten.  
 Met dit primaat van de ideeën en middels deze tweedeling of dichotomise-
ring van de werkelijkheid is de toon gezet, die ook in Descartes' "cogito, ergo sum" 
opklinkt. De betrouwbaarheid van de ideeën, dat wil zeggen het feit dat ze geen 
schijn, illusie of hallucinatie zijn, wordt bij Descartes echter nog door een 
welwillende God gegarandeerd. Daarbij gaat hij er impliciet vanuit dat het medium 
van de filosofie, de discursieve taal, transparant is: het is een venster op de wereld. 
Een juiste analyse van de taalstructuren zou als vanzelf een inzicht in de structuur 
van het denken en een uitzicht op de wereld buiten het zelfbewustzijn bieden.  
 Met zijn metafysica-kritiek breekt Kant in epistemologische zin met God als 
garantie van de kennis: 'cogito' en 'sum' vallen uiteen. Alleen door de brugfunctie 
van zijn 'esthetica' kan hij kennen en handelen nog op elkaar laten aansluiten en kan 
hij een oplossing voor de paradoxen of antinomieën leveren. Ondanks dit 
kentheoretisch dualisme ligt de vanzelfsprekendheid dat de taal als drager van 
oordelen een transparant medium is, waaraan de categorieën van het verstand 
kunnen worden afgelezen, nog aan Kants transcendentaal-filosofie ten grondslag. En 
hoewel de taal bij Hegel als antropologisch en esthetisch gegeven een duidelijke rol 
in zijn programmatische overwegingen speelt, treedt in zijn formeel-ontologische 
analyse van de werkelijkheid de taal evenmin als constitutief moment voor het 
kennen naar voren. In kritiek op Kants dualisme tracht Hegel in een alles 
omvattende denkbeweging, denken en zijn - cogito en sum -met elkaar te verzoenen. 
Uiteindelijk vallen 'werkelijkheid' en rede samen in de oneindige zelfreflexieve 
beweging van de Geest. In zijn dialectische visie, waarin een getransformeerde 
antinomie als tegenspraak de motor van het denken is, bereikt de metafysica als 
'Formalontologie' zijn meest uitputtende, maar ook uitgeputte gestalte.  
 De herwaardering van de schijn-zijn oppositie bij Nietzsche heeft 
repercussies voor de inschatting van deze in kentheoretisch opzicht centrale 
kantiaanse en hegeliaanse noties, respectievelijk de antinomieën en de tegenspraak. 
Proberen Kant en Hegel nog systematisch een oplossing voor deze ongerijmdheden 
te vinden, Nietzsche maakt ze tot de kern van zijn filosoferen. Bij hem blijkt de 
grond van de werkelijkheid de tegenspraak of esthetisch geformuleerd: een nimmer 
op te heffen dissonantie.  
 
2.2 Aporie 
 
De problematiek van de schijn culmineert bij Nietzsche in een aporetisch 
filosoferen. Naar mijn mening ligt de kentheoretische zelfondermijning ook aan het 
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werk van differentiedenkers ten grondslag. In deel II staat de herwaardering centraal 
van de aporetische spanning, die deze zelfondermijning voedt. De 
zelfondermijnende spanning in het denken komt mede voort uit het besef dat dit de 
werkelijkheid nimmer kan vatten zonder dat allerlei niet-discursieve krachten 
meespelen. De aporie blijkt op deze manier meer dan een strikt epistemologische 
figuur. De werkelijkheid laat zich in deze aporetische spanning esthetisch ervaren. 
Deze ervaring leidt reeds bij Nietzsche tot het inzicht dat een fysiologische 
oriëntatie en een omvattende beelding het begrip moeten aanvullen. 
 Dit betekent echter geenszins dat de aporie voor het denken een doel op zich 
wordt. Het is uiteindelijk een onvruchtbare gedachte, dat denken zich de aporie, dat 
wil zeggen zijn eigen ondergang ten doel zou kunnen stellen. Ook al is een bepaalde 
'doodsdrift' het denken niet vreemd en neigt het, gegeven zijn identificerende en 
totaliserende werkingen, tot nivellering of soms tot onverschilligheid, toch lijkt met 
de constatering dat het denken aporetisch, is de grens te zijn bereikt. Een 
constitutieve aporetische spanning in het denken traceren impliceert, dat het denken 
zichzelf het laatste woord ontneemt. Het legt zichzelf ten overstaan van een 
onbegrippelijke ervaring tijdelijk het zwijgen op. Wat het rest, is echter niet een 
amechtig gestamel: de tweeslachtige verhouding tot dat waarover het moet spreken 
noopt het ertoe zich te blijven bewegen tussen evocaties van een niet-discursief te 
articuleren ervaring en een bedachtzame terughoudendheid in de discursieve 
formuleringen. 
 
2.2 Esthetische ervaring 
 
In deel III wordt dit aporetisch filosoferen in verband gebracht met het huidige 
kunstkritische vertoog. De kwalificatie 'esthetisch' heeft hierin evenals 'aporie' dit in 
filosofische discussies heeft, een pejoratieve lading. Wordt door veel filosofen de 
aporie gezien als een steriliserende figuur, die uitdrukking geeft aan de onmacht van 
het subject zichzelf in zijn kenpretenties te legitimeren - de aporie als 'dead-end 
street' of 'cul-de-sac' van de westerse filosofie - het begrip 'esthetisch' heeft in het 
20e eeuwse kunstdebat, dus ook onder kunstenaars en bij het kunstminnende 
publiek, eveneens de betekenis van een steriel, van iedere inhoud verstoken, 
uiterlijke bewerking. Een esthetische ervaring duidt op louter vormelijkheid en 
overbodige ornamentering, die, zolang er nog wordt uitgegaan van het 19e eeuwse 
primaat van de zelfexpressie, verstoken is van substantiële zeggingskracht. Zelfs in 
het 20e eeuws avant-gardistische imperatief wordt, ondanks de gepropageerde 
autonomie van het kunstwerk met zijn dynamiek van vorm, kleur en beweging, de 
vorm toch nog als een op te heffen uitdrukking van de idee gezien. Vanuit een 
grotendeels door differentiedenkers ontwikkelde visie herijk ik na de schijn en het 
aporie-begrip tevens de kwalificatie 'esthetisch'.  
 In het huidige 'postmoderne' tijdsgewricht dient zich mijns inziens een 
nieuwe zelfdefinitie van het denken aan. Als gevolg daarvan is een nieuwe posi-
tiebepaling van het gedecentreerde subject vereist. Zichzelf bewust van zijn 
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ontoereikendheid de werkelijkheid volledig te vatten situeert het zelfbewustzijn of 
het subject - dé kennende instantie van de moderne filosofie - zich daartoe binnen 
een 'gebeuren', dat als denken in deze nieuwe betekenis kan worden gekenschetst. 
Affectiviteit en zintuiglijkheid blijken onafscheidelijk verbonden met de 
conceptuele bemiddeling, die voorheen een exclusieve aspect van het denken 
vormde. In het licht van deze nieuwe zelfdefinitie blijk de aporie meer dan een logi-
sche figuur: de aporie verschijnt als de conceptuele gestalte van een '(af)grond'erva-
ring. 
 Precies door deze verschuiving van logische figuur naar de uitdrukking van 
een ontzettende ervaring sluit het aporie-begrip aan op het begrip 'esthetisch': 
denken krijgt een esthetische kwaliteit, het wordt een 'esthetische ervaring'. Zodra 
immers, als ik het voorlopig neutraal formuleer, de vorm tot inhoud of het middel tot 
doel wordt, dat wil zeggen, zodra iedere gerichtheid op iets buiten het middel ver-
dwijnt - wat niets anders betekent dan dat het middel of de bemiddeling zichzelf 
genoeg is - zodra, kortom, de aporie niet meer een bemiddelend, heuristisch moment 
is in een op voortgang gericht proces, maar op zich uitgangspunt en uitdrukking van 
denken wordt, krijgt dit denken een esthetische dimensie. Nog anders gesteld: zodra 
het zelfbewustzijn zich uitput in een aporetisch spreken en schrijven krijgt 
filosoferen een esthetische kwaliteit.  
 Dat filosofen oog hebben gekregen voor de esthetische en creatieve kwalitei-
ten van het denken is echter geen recent verschijnsel: het is de uitkomst van cruciale 
ontwikkelingen binnen de moderne filosofie vanaf Kant. Dit verheldert eens te meer 
de recente aandacht voor Kants esthetica. Dat in de transcendentale dialectiek 
specifieke antinomieën - de paradoxale uitkomsten van Kants poging de kennis 
vanuit de werkzaamheid van de rede te legitimeren - opduiken, laat zich pas ten 
volle begrijpen in het licht van de samenhang tussen Kants metafysicakritiek en de 
rol die de esthetica - voor het eerst in de geschiedenis van de filosofie - krijgt 
toebedeeld.  
 
3 Proef, proeve, beproeving van het denken 
 
Is er door de wijze waarop de drie inhoudelijke lijnen met elkaar verstrengeld zijn, 
niet een gordiaanse knoop ontstaan? Blijft de filosofie hier niet gekneveld achter, 
gedoemd tot radeloos stilzwijgen en machteloos toezien? Is deze schijnvertoning 
niet weer zo'n gelegenheidsmasker, dat de filosoof opzet om aan het mediamatische 
bal masqué, waartoe onze cultuur in toenemende mate lijkt te vervallen, te kunnen 
deelnemen? Is het filosoferen hiermee niet verworden tot intellectueel entertain-
ment, tot louter verbaal vermaak?  
 Hoewel sommigen zullen menen, dat deze verstrengeling slechts door een 
resolute slag met het vlijmscherpe zwaard van de logicus of door minutieuze 
chirurgie met Ockhams mes kan worden ontward, ben ik van mening dat er geen 
sprake is van een gordiaanse knoop. In deze dissertatie wordt de proef op de som 
genomen: hoe radicaal durft het denken zichzelf te kritiseren? De nieuwe 
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verstandhouding die eruit voortkomt, is weliswaar geen noodzakelijk implicaat, 
maar evenmin is het een kwestie van smaak. De beproeving van het denken kan op 
tweevoudige wijze worden opgevat: het is zowel een proeven in esthetisch opzicht 
als een beproeving in existentiële zin. Niet alleen wordt er een poging ondernomen 
aan te tonen, dat het in strikte zin kunstmatige gehalte van het filosoferen van 
differentiedenkers zich in positieve zin door de schijn bewogen weet, tevens wordt 
betoogd, dat deze bewogenheid een ethisch-politieke houding impliceert. Misschien 
vormen deze kunstmatige denkers de onvermijdelijke, filosofische pendanten van 
artificiële intelligenties, die slechts geprogrammeerde creativiteit ontplooien. Deze 
beproeving van het denken, deze proeve van nietzscheaans denken kan echter 
slechts slagen, als de scheppende activiteit onlosmakelijk verbonden blijft met de 
arbeid die de drie andere gestalten van het denken verrichten: academische exegeet, 
interdisciplinaire communicator/moderator en reflectietherapeut. Zodra deze 
filosofische breedte en diepte verdwijnen, is het niet ondenkbaar dat filosoferen 
slechts intellectueel entertainment wordt. 
 Telkens weer worden Nietzsche en de behandelde differentiedenkers 
verweten, dat hun analyses immoreel zijn en dat ze in ethisch-politiek opzicht geen 
uitzicht bieden. Dat schijnt echter bij abstract werk te horen. Inzicht in ethisch-
politieke reikwijdte ontstaat pas in het navolgen van de aan dit werk eigen 
dynamische bewegingen. Evenals dit bij kunstwerken het geval is, lost de uniciteit 
ervan op, zodra deze inzichten als universele stelregels voor iets anders worden 
gehanteerd. Het door mij besproken filosoferen blijkt een activiteit die, als in een 
parodie van de metafysische intentie van voorheen, telkens zijn eigen grondslag 
produceert èn vernietigt. Het is niet verwonderlijk, dat de critici differentiedenkers 
daarom voortdurend op het aporetische, zelfondermijnende karakter van hun teksten 
wijzen. Terecht. Maar het ontgaat hen doorgaans dat het differentiedenkers precies 
om deze spanning gaat. Zij zijn zich te bewust van de ondoorgrondelijkheid of beter: 
de afgrondelijkheid van hun eigen betoog. Al de filosofische pogingen, al deze 
letterlijke 'essays' hebben gemeen, dat zij hun eigen filosofisch spreken niet meer 
kunnen funderen vanuit het waarheidsbegrip, dat zij in hun tekst vernietigen. De 
ervaring van deze vernietiging is bovendien een wezenlijk aspect van hun betoog. 
Met hun kritischer dan kritisch, hun hypocritische inzet graven zij de grond onder 
hun eigen voeten weg en maken zij de weg vrij voor een vrije val. 
 Ondanks de radicale kritiek op het waarheidsbegrip die zij van Nietzsche 
erven, filosoferen ze, evenals de sofisten ten tijde van Plato, vanuit de paradox van 
de noodzaak en de onmogelijkheid van waarheid-spreken. Ze bewegen zich binnen 
de schijn, produceren schijnbewegingen waarmee de op waarheid beluste vorser 
telkens op het verkeerde been gezet en gepasseerd wordt. Daartoe wordt een 
schrijfstijl gehanteerd, waarin dat wat ogenschijnlijk objectief beschreven wordt, 
tegelijkertijd als een verontrustende ervaring wordt opgeroepen. Zo beschrijft Ba-
taille de verspilling, maar zet hij deze in zijn tekst tevens in werking. Dit geldt in 
dezelfde mate voor Foucaults machtsbegrip, Derrida's différance, Deleuzes rhizoom- 
en Lyotards ontregelende denken. Zo wordt denken een beproeving die de lezer in 
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beroering brengt.  
 De filosoof is geen padvinder meer, maar een spoorzoeker. Hij geeft geen 
voorstelling meer van een reeds gegeven werkelijkheid, maar doet in de 
opengebroken ruimte na de kaalslag voorstellen tot werkelijkheid. Deze nieuwe ge-
stalte van de filosoof is, willen we Plato's inzet als referentiepunt vasthouden, een 
kruising tussen een filosoof en een sofist: een, zo zou je hem kunnen noemen, 
filosofist. Ziedaar de filosofie als kunst. Ecce homo filosofistus. Geen goochelaar 
die, manipulerend met lege handen, als een volleerd jongleur intellectuele balletjes 
opwerpt en zo, als een ervaren mimespeler, louter schijnwerelden creëert, maar een 
zichzelf ironiserende Socrates, die ook zijn toehoorders kleine doses dollekervel 
toedient. In de meest letterlijke betekenis van het woord is zijn betoog: vermaak, a-
musement, enter-tainment. Hij ver-maakt de problematische werkelijkheid, roept ter 
inspiratie de muze aan en houdt zich als entertainer principieel op tussen vermeende 
waarheden, tussen kleine, door de tijd reeds stevig geërodeerde gelijkjes zonder het 
grote Gelijk te claimen. Zo begeeft de filosofist zich in zijn diagnoses even voorbij 
goed en kwaad, onevenwichtig balancerend op het slappe koord tussen kunsttaal en 
taalkunst, tussen logica en retoriek om met onverwachte wendingen en een veront-
rustende verbeelding ruimte te scheppen voor een ander denken, voor een denken 
van het Andere. In deze ruimte, een woestenij aanvankelijk, in deze ogenschijnlijk 
horizonloze vlakte kunnen zich andere denkwegen aandienen.  
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VOORSPEL 
 
Wat bezielt deze tekst? Waaraan ontleent hij zijn inspiratie? Waardoor weet hij zich 
begeesterd? Waaraan dankt hij zijn bestaan? Het spreekt vanzelf dat de verbale 
schermutselingen en intellectuele avonturen met collega's van de Faculteit der 
Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met vakgenoten in interfacul-
taire gespreksgroepen en met studenten in studiegroepen en werkcollege's van door-
slaggevend belang zijn geweest voor de systematische uiteenzetting van de 
gedachten die hier hun beslag hebben gekregen.  
 Een combinatie van de laatste twee werkvormen is voor de ontwikkeling van 
de verschillende gedachtenlijnen uiterst vruchtbaar gebleken: biedt het jargon 
ogenschijnlijk gelijkgestemden vaak de mogelijkheid apert onbegrip te verdoezelen, 
in hun leergierige 'onwetendheid' stellen studenten begrippelijke lacunes mee-
dogenloos aan de kaak. Ik heb veel van hen geleerd. Vandaar dat ik allereerst die 
studenten wil bedanken die bereid waren pauzeloos, maar onvermoeibaar mijn soms 
wel erg monomane reflecties vanuit hun eigen bevindingen terug te kaatsen. Manon 
Geluk heeft als secretariële steun en toeverlaat dit kaatsspel tot wederzijds genoegen 
gespeeld.  
 Zonder de doorgaans ter zake doende en bij tijd en wijle nagenoeg lucide 
commentaren van de collega's met wie ik tot 1991 in de sectie "Dialectische metho-
de" en de VFO-groep "Vormen van kritiek op het eenheidsdenken" en nadien in de 
Vakgroep Filosofie van Mens en Cultuur wetenschappelijk onderzoek verrichtte, 
zouden verschillende hoofdstukken wellicht minder begeesterd, maar zeker minder 
diepgravend zijn geweest. Met name Elisabeth de Schipper en Jan Hoogland dank ik 
voor de standvastigheid, waarmee zij mij voor een te opportune lezing van 
respectievelijk Derrida en Habermas hebben behoed.  
 Van alle collega's uit andere filosofische faculteiten met wie ik de afgelopen 
jaren vruchtbare gesprekken heb gevoerd, wil ik Harry Kunneman en Joop Doorman 
bedanken. Zij waren in de afrondende fase van de dissertatie bereid respectievelijk 
hoofdstuk 9 en deel I grondig door te nemen en van waardevolle commentaren te 
voorzien. De waardering en het enthousiasme waarmee Anton Houtepen vanaf de 
eerste 'definitieve' opzet samen met mij de teksten heeft doorgesproken zijn voor mij 
een enorme stimulans geweest. Niets was daarom vanzelfsprekender dan dat ook hij 
als promotor zou optreden. 
 
Het mag duidelijk zijn: de inspiraties voor de inzichten die in deze tekst worden 
uiteengezet, worden niet in eerste instantie gevormd door rijen boeken en stapels 
artikelen. Meer dan de tot kennis en informatie gestolde en tot data verwerkte wijs-
heid van enkele levende, maar grotendeels morsdode denkers zijn het de gesprekken 
en gedeelde ervaringen met (leef)tijdgenoten geweest, die mijn filosofische inzich-
ten leven hebben ingeblazen. De strikt filosofische gesprekken vormen slechts één 
van de drie inspiratiebronnen. Een tweede bron die de uitwerking heeft bepaald van 
mijn these over de rol van de schijn in onze omgang met dat wat ons vreemd is, 
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wordt gevormd door al diegenen die de lezingen hebben bijgewoond die ik de afge-
lopen tien jaar mocht verzorgen.  
 Naast lezingen over filosofische onderwerpen zijn het vooral de meer 
maatschappijkritische en kunstfilosofische 'verhalen' geweest die mij in staat hebben 
gesteld de positie van bepaalde vormen van filosoferen te herwaarderen. Door de 
soms lichtelijk geprikkelde, maar vaker uiterst prikkelende reacties van de toehoor-
ders voelde ik me telkens weer aangespoord technisch-filosofische thematieken niet 
alleen te herformuleren, maar zelfs volledig te herzien. Met plezier denk ik daarom 
terug aan de lezingen tijdens de FNV-kaderweekenden, de gastcollege's op de Poli-
tie-academie en vele cycli op kunstacademies en hogescholen. In deze doorgaans 
schetsmatige betogen, waarin bij voorkeur met het Grote Gelijk een loopje werd 
genomen, zijn achteraf zonder moeite de contouren te herkennen van het in deze 
tekst neergeslagen gedachtengoed.  
 Terugblikkend blijkt de lezingencyclus over het werk van Bataille en Fou-
cault die ik begin 1986 aan de Rotterdamse Kunstacademie heb gegeven, mij een 
andere oriëntatie op de kunst te hebben ingegeven. De kordate wijze waarop Marie 
Antoinette Reuten mijn toenmalige blik ter discussie stelde, heeft het zicht vrij 
gemaakt voor deze nieuwe oriëntatie. Intensieve samenwerking met kunstenaars uit 
vele artistieke disciplines - beeldend kunstenaars, theaterregisseurs, schrijvers, 
musici, fotografen, filmers en dansers - en gesprekken met kunstminnaars over hun 
esthetische ervaringen hebben bij mij in toenemende mate de overtuiging doen post 
vatten, dat er heden ten dage van een nieuwe kruisbestuiving tussen filosofie en 
kunst sprake is. Ik ben nog steeds dankbaar voor de gelegenheid die de gastvrije 
medewerkers van het Haagse Centrum voor Aktuele Kunst mij in 1994 hebben 
geboden om rond het thema "The Ideal Place" met een groot aantal internationaal 
gerenommeerde beeldende kunstenaars van gedachten te wisselen. Ook de Stichting 
Maldoror dank ik voor het vertrouwen dat zij door de jaren heen in mij hebben 
gesteld. 
 
Echter, de derde en misschien wel belangrijkste inspiratie heb ik geput uit de 
dagelijkse omgang met weldenkende vrienden en vriendinnen. Juist door zich 
weinig, soms zelfs geheel niets van mijn filosofische 'expertise' aan te trekken, dat 
wil zeggen door mijn inzichten aan hun eigen levenspraktijk en visie te toetsen heb-
ben ze mij voortdurend stof tot nadenken geboden. Tegen de achtergrond van deze 
altijd weerbarstige levenspraktijk, waar de grenzen van de waarheid zich ongenaak-
baar aandienen, wordt het filosoferen in haar waarachtigheid op de proef gesteld. De 
eigenzinnige vanzelfsprekendheid waarmee mijn familie en de hechte vriendschap 
vanwaaruit Guus Hendrikse en Evelien Vogelaar, maar vooral Anne-Marie Bouw-
man mijn vorm van filosoferen gedragen en verdragen hebben, dwingen meer dan 
respect af. Het belang van dit existentiële draagvlak is nauwelijks te overschatten. 
 De rijkdom van de onuitputtelijke bron die gemeenschappelijk leven heet, is 
voor de feitelijke ontwikkeling van de tekst het grootst gebleken op de momenten 
waarop en in situaties waarin filosofische begeestering, kennis van zaken en 
vriendschap samenvielen. Zo deden de behoedzame, uitgebalanceerde commentaren 
van Laurens ten Kate mij telkens weer inzien, dat de verleiding om tot snelle conclu-
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sies te komen wel erg groot is. De kritische kanttekeningen en suggesties van 
Nathalie Houtermans bij met name de kunstfilosofische aspecten van de tekst 
hebben mij vaak voor te stellige uitspraken behoed. Haar toewijding en de 
onvoorwaardelijke steun van Richard de Brabander, Walter Dornstedt, Piet-Jan van 
Duin, Piet Molendijk, Siebe Thissen en - always last but not at all least - Arnaud 
Zwakhals hebben mij er in tijden van wanhoop steeds bovenop geholpen. Niet alleen 
waren zij bereid om vanaf mei tot december 1995 wekelijks de laatste versies van de 
hoofdstukken minutieus te lezen en creatief te becommentariëren, zij hebben het 
evenmin beneden hun waardigheid geacht hulp te verlenen bij het routineuze hand-
werk, dat nu eenmaal met de afwerking van een tekst als deze gepaard gaat.  
 De loyaliteit en het enthousiasme van al deze weldenkenden hebben mij ge-
sterkt in de gedachte, dat filosoferen voor alles een feest is. Dat deze filosofische 
euforie vele intensiteiten kent, spreekt vanzelf. Misschien is de jarenlange sa-
menwerking met Awee Prins daarvan het meest sprekende voorbeeld. Daarin heb ik 
op tal van manieren ontdekt, dat de paradoxale grondslag van de wijsbegeerte een 
letterlijke geestdrift is. Door zijn altijd onverwachte, smaakvolle ingevingen en zijn 
ongebreidelde fantasie wist hij mij gedurende het moeizame schrijfproces telkens op 
het juiste moment tot nadenken te stemmen.   
 
De subtiliteit, ten slotte, waarmee mijn leermeester en promotor Heinz Kimmerle 
een door mij als definitief gepresenteerde zinswending of titel op drift wist te 
brengen, is niet te evenaren. Daarvoor en voor nog veel meer dingen zou ik hem 
willen bedanken. Maar misschien is het meest leerzame en paradoxale inzicht dat hij 
mij in de loop der jaren - altijd afgepast, mondjesmaat - heeft geschonken wel 
geweest, dat er een moment komt waarop er nog slechts één ding te leren valt: veel, 
heel veel afleren. 
 
Noordereiland 
juli 1996 
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HOOFDSTUK 1  
 

NIETZSCHEAANSE SCHIJNBEWEGINGEN  
Omgekeerd of ontzet platonisme?  
 
Als kikkers kijken we nog steeds omhoog naar de hemel, waar ooit de hoogste 
waarden van het menselijk bestaan waren verankerd. Voorbij de sterk vertekende 
zintuiglijke indrukken ontwaren we niets dan een wazige verte. Met de blik op deze 
oneindige waas kwaken we er al eeuwen lustig op los. Dit enigszins groteske beeld 
moet Friedrich Nietzsche (1844-1900) voor ogen hebben gestaan, toen hij zijn 
vraagtekens zette bij "jene volksthümlichen Wertschätzungen und Werth-Ge-
gensätze". Millennia lang hebben deze de westerse metafysica bespookt. Nietzsche 
werpt de vraag op of het "nur Vordergrunds-Schätzungen sind, nur vorläufige 
Perspektiven, vielleicht von Unten hinauf, Frosch-Perspektiven gleichsam":  
 
 "Der Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegensätze der 
Werthe. Es ist auch den Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der 
Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am nötigsten war: selbst wenn sie sich gelobt 
hatten 'de omnibus dubitandum'. Man darf nämlich zweifeln, erstens, ob es Gegensätze 
überhaupt giebt, und zweitens, ob jene volksthümlichen Wertschätzungen und Werth-
Gegensätze, nicht vielleicht nur Vordergrunds-Schätzungen sind, nur vorläufige 
Perspektiven, vielleicht von Unten hinauf, Frosch-Perspektiven gleichsam, um einen 
Ausdruck zu borgen, der den Malern geläufig ist? Bei allem Werthe, der dem Wahren, 
dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag: es wäre möglich, dass dem 
Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigen-nutz und der Begierde ein für alles 
Leben höherer und grundsätzlicherer Werth zugeschrieben werden müsste"(5.16/7).1 
 
Nietzsche poogt de vertekening van onze blik ten gevolge van een perspectivische 
fixatie aan het licht te brengen. Tegelijkertijd betoogt hij dat deze perspectivische 
vertekening, deze schijnbeweging, onvermijdelijk is. Door de vervaging van het 
eens zo heldere onderscheid tussen schijn en zijn verliest de moderne mens zijn 
houvast: "Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach 
allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten?  
Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?"(3.481) vraagt de dolle mens, die 
vergeefs de marktbezoekers de dood van God verkondigt. Nietzsche stelt zich een 
paradoxale taak: hij wil de tuimeling niet als val beschrijven, terwijl hij toch de 
aarde als haar einddoel ziet. Hoewel hij de schijn heilig verklaart, wil Nietzsche er 

1 Voor de Nietzsche-citaten wordt naar de delen van de Colli/Montinari uitgave verwezen. Het 
paginanummer waar het desbetreffende citaat staat, is achter het nummer van het deel 
toegevoegd. 
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toch nog iets 'fundamenteels' over zeggen.  
 Maar kan de onderzoeker Nietzsche het oog, waarmee hij zijn onderzoeks-
object nauwkeurig bekijkt, zelf kritisch bekijken? Het ogenschijnlijk onoplosbare 
probleem van het oog dat zichzelf niet kan zien, terwijl het naar iets kijkt - tenzij 
datgene wat bekeken wordt een spiegel is - is hèt kentheoretische probleem bij 
uitstek. Eeuwen hebben filosofen ermee geworsteld. Kant die met zijn transcenden-
tale analyse het probleem van de schijn meende te kunnen doorgronden, hoopte 
daarmee de kroon op het werk van Verlichtingsdenkers te zetten. Feitelijk herformu-
leerde hij echter het probleem in nieuwe bewoordingen. Hegel hernam dit probleem 
van de zelfreflexiviteit vervolgens in zijn kritiek op Kants antinomieënleer en 
trachtte met een zowel door een historische als een systematische analyse 
geschraagde zelfbevruchting van de Geest, zijn en denken in elkaar te verankeren. 
Hoewel Nietzsches filosofie in tegenstelling tot die van Kant en Hegel geen 
samenhangend systeem, maar veeleer een verstrooide veelheid van doorgaans 
aforistisch getoonzette gedachten biedt, ligt de hoogst ingenieuze verstrengeling van 
object en methode die Hegel construeerde, ook ten grondslag aan zijn filosofie. 
Nietzsches compacte 'statements' hebben, ondanks hun contextgebondenheid en hun 
perspectivische 'setting', niettemin een gemeenschappelijk filosofisch doel: de val 
van de westerse metafysica. Onvermoeibaar bekritiseert hij haar totaliteitspretentie. 
Echter, meer nog dan de expliciete aanvallen is het de disparaatheid van zijn manier 
van schrijven, waardoor de totaliteitspretentie van het denken van binnenuit ont-
wricht.  
 Met dit voorbehoud ten aanzien van het systematische gehalte van Nietz-
sches filosofie kan Karl Löwith stellen, dat diens denkweg zich toont als een 
samenhang van gedachten "... an dessen Anfang der Tod Gottes, in dessen Mitte der 
aus ihm hervorgegangene Nihilismus und an dessen Ende die Selbstüberwindung des 
Nihilismus zur Ewigen Wiederkehr steht". Dat de door Hegel beoogde verzoening 
van het individu met een hem overstijgende totaliteit ook nog bij Nietzsche 
doorwerkt, blijkt uit diens poging om het kantiaanse Sollen via een individuele wil 
met een Sein te laten versmelten: 
 
 "Dem entspricht die dreifache Verwandlung des Geistes in der ersten Rede 
Zarathustras. Das 'Du sollst' des christlichen Glaubens verwandelt sich zum freige-
wordenen Geist des 'Ich will'; in der 'Wüste seiner Freiheit' zum Nichts geschieht die 
letzte und schwerste Verwandlung vom 'Ich will' zum ewig wiederkehrenden Dasein 
des kindlichen Spiels im Vernichten und Schaffen - vom 'Ich will' zum 'Ich bin', 
nämlich im Ganzen des Seins"(Löwith 1950/64:212-3). 
 
Hoewel deze verzoening zich tegen een paradoxaal verwoorde oneindigheid - de 
'Eeuwige' 'Wederkeer'2 - aftekent, valt in deze metaforisch geladen transformatie 

2 Ik gebruik hier voor de vertaling van 'Wiederkehr' bewust de term: 'Wederkeer' en niet de vaak 
gehanteerde vertaling 'Terugkeer'. In de laatste vertaling wordt iets te nadrukkelijk een 'terug' 
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Nietzsches filosofie volgens sommige critici ongewild terug in de kantiaanse 
subjectfilosofie. Precies door deze terugval zou aan de schijn de beoogde radicaliteit 
worden ontnomen, omdat er zich toch weer een externe positie aandient vanwaaruit 
de schijn kan worden ontmaskerd: 
 
 "Darin, im naiven Philosophenglauben die Totalität möglicher Immanenz 
(Realität) umfassen zu können, besteht Nietzsches Rückfall in Transzendenz. Sein 
Ideale entlarvender Blick fällt aus göttlich-überweltlichem Blickwinkel auf die 
verblendete Welt der Lüge und des Scheins"(G.Kimmerle 1983:93). 
 
Ik werp de vraag op, of er werkelijk sprake is van een nieuwe totalisering. Daartoe 
probeer ik te doorgronden wat Nietzsches verhouding tot "die verblendete Welt der 
Lüge und des Scheins" is. De platoonse topologie die in Gerd Kimmerles kritiek 
wordt voorondersteld, voegt Nietzsche onwillekeurig in in het voor de westerse 
metafysica zo kenmerkende oppositionele denken. Het is de vraag of dit terecht is. 
Uitgangspunt voor een exploratie van een mogelijk antwoord zijn de tegenspraken 
die zich op allerlei niveaus van Nietzsches denken aandienen en die door hem 
klaarblijkelijk nagenoeg methodisch worden opgeroepen.  
 Het belang van 'methodische' tegenspraken in zijn werk schept een band 
tussen Nietzsche en Hegel, voor wie de tegenspraak immers de motor van het 
denken is. Weliswaar is de verleiding groot om de tegenspraken als een bewijs van 
het onfilosofische karakter van Nietzsches filosofie aan te voeren, toch zou ik willen 
beargumenteren, dat precies deze (on)logische figuren de gestalten van de schijn in 
de taal zijn, waarmee Nietzsche een ervaring bij zijn lezers oproept die niet alleen 
onkenbaar, maar ook ondenkbaar is. Nietzsche laat zowel Hegel als Kant achter 
zich. Eerder dan zijn 'onderzoeksobject' adequaat te beschrijven is hij er wellicht op 
uit de onmogelijkheid hiervan door een bepaalde schrijfwijze te toonzetten: "Ich 
widerspreche", zegt hij in Ecce Homo. Wie man wird, was man ist (1908), "wie nie 
widersprochen worden ist und bin trotzdem der Gegensatz eines neinsagenden 
Geistes"(6.366). In zijn nihilisme resoneert een 'positieve' ervaring. Misschien 
resoneert slechts in de toonzetting van zijn werk de door Gerd Kimmerle gewraakte 
totaliteit als een ervaring van de 'ware aard' van het zijn. Deze 'totaliteit' blijkt dan 
een illusoir effect van een veelheid van talige schijnbewegingen te zijn, waarmee de 
lezer telkens weer op het verkeerde been wordt gezet. 
 
1 'Verschijning' van het zijn' 
De problematiek van de schijn krijgt vanaf Nietzsches eerste werken de volle 
aandacht. In Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. (1872) vormt de 
esthetische schijn van de kunst, met name van de tragedie als weerschijn van het 
grondconflict tussen mensen en goden, het hoofdthema. Het bewustzijn van de 

 
naar een begin of een oorsprong gesuggereerd, terwijl in het 'weder' het herhalingselement meer 
op de voorgrond treedt. 
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schijn, zal Nietzsche later in Die fröhliche Wissenschaft.("La gaya scienza") (1882) 
stellen, "ist wahrlich nicht der Gegensatz irgend eines Wesens, - was weiss ich von 
irgend welchem Wesen auszusagen, als eben nur die Prädicate sei-nes Schei-
nes"(3.417). De afwijzing van de tegenstelling schijn-wezen of schijn-zijn 
impliceert echter geen platvloers positivistisch sensualisme, die "den Augenschein 
und die Handgreiflichkeit für sich hat"(5.28). Nietzsches schimpscheuten naar de 
utilisten en de naieve realisten spreken dit tegen: "die mechanistische Welt ist so 
imaginirt, wie das Auge und das Getast sich allein eine Welt vorstellen (als 'bewegt'-
)"(13.259). Dit mechanistische wereldbeeld is slechts de uiterlijke schijn van een 
krachtenspel, waarin aantrekking en afstoting de drijvende krachten zijn: 
 
 "Die 'Wirkung in die Ferne' ist nicht zu beseitigen: etwas zieht etwas anderes 
heran, etwas fühlt sich gezogen. Dies ist die Grundthatsache: dagegen ist die mecha-
nistische Vorstellung von Druck und Stoß nur eine Hypothese auf Grund des 
Augenscheins und des Tastgefühls, mag sie uns als eine regulative Hypothese für die 
Welt als Augenscheins gelten!"(11.504) 
 
Hoe verrassend een dergelijke 'krachten'theorie ook moge lijken, het belang dat aan 
de 'actio in distans' wordt gehecht en het beroep dat op de metafoor van werkzame 
krachten wordt gedaan getuigt van de doorslaggevende invloed van een filosofisch 
getransformeerde newtoniaanse opvatting van de kosmos. Ondanks Nietzsches 
kritiek op de wijze waarop deze natuurwetenschappelijke inzichten door Kant en 
Hegel op metafysische wijze worden ontwikkeld, werkt deze ook nog in zijn 
gedachtengoed door.3 
 Maar door ook het zelfbewustzijn en de wil als het produkt van krachten-
verhoudingen op te vatten radicaliseert hij deze theorie. Dit gebeurt niet door 
zelfbewustzijn te verklaren vanuit het bij Newtonianen verwerkte mechanisme - de 
krachten worden op tussendeeltjes overgedragen en konden daardoor "in der Ferne" 
een andere lichaam beroeren -, maar door ook dat wat Newtons theorie fundeert, nog 
te ondergraven: het geloof aan massa's, respectievelijk massa(punten).  
 Ook al verwerpt Nietzsche de platte interpretatie van het sensualisme, hij 
accepteert de kern ervan, wanneer hij stelt dat kennis een fysiologische grond-slag 
kent: een combinatie van tactiliteit en visualiteit. Hij richt zijn aandacht daartoe op 
een zintuiglijkheid en affectiviteit, die zich voorbij de platoonse of positivistische 
oppositie van schijn en zijn doen gelden.  
 De neo-kantiaan Friedrich Albert Lange had hem in zijn Geschichte des 
Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart (1865) de ogen ge-
opend voor dit 'materialistische' perspectief, dat Lange zelf overigens kritiseert.4 

3 Zie verder: excursie 5.3. 
4 Lange is rond 1870 professor in de filosofie in Zürich. Zijn boek dat Nietzsche, getuige zijn 

aantekeningen uit 1885, tot op het eind herleest, getuigt nog van een zeker pessimisme ten 
aanzien van het bestaan van een werkelijkheid los van de beschouwer. Dit pessimisme probeert 
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Aan Carl von Gersdorff schrijft Nietzsche al samenvattend over dit boek: 
 
 "Sein Resultat ist in folgenden drei Sätzen zusammengefaßt: 1) die Sinnenwelt 
ist das Produkt unsrer Organisation. 2) unsre sichtbaren (körperlichen) Organe sind 
gleich allen andern Theilen der Erscheinungswelt nur Bilder eines unbekannten 
Gegenstandes. 3) Unsre wirkliche Organisation bleibt uns daher ebenso unbekannt, 
wie die wirklichen Außendinge. Wir haben stets nur das Produkt von beiden vor 
uns"(B2.159/257).5 
  
De werkelijkheid an sich, meent Lange in navolging van Kant, is onkenbaar of 
slechts kenbaar in haar gevolgen. De oorzaken, zowel van de zijde van de dingen als 
van die van het cogito blijven onkenbaar. Deze krachten zijn alleen in hun 
uitwerking waarneembaar. De mens kent slechts de effectiviteit of werkzaamheid 
ervan, waardoor het ware zich indirekt en doorgaans in beelden toont of laat ervaren. 
Lange heeft reeds oog voor de noodzaak en beperktheid van de krachtenmetafoor.6 
 Nietzsches parafrase geeft een eerste indicatie voor zijn latere verwerking 
van de problematiek van de schijn en voor de beslissende waarde, die hij aan de 
kunst zal toekennen. Op indirekte wijze blijkt Kants invloed in zijn inzichten door te 
werken. Een affiniteit met deze materialistische Kant verklaart wellicht waarom 
Nietzsche zich in het voorjaar van 1868 voorneemt een 'Doktordissertation' voor te 
bereiden onder de titel "Der Begriff des Organischen seit Kant"(B2.169). 
 
 
 
 Excursie 1  
 Kant  
 Schijn en antinomieën 
 

                                                          
Nietzsche in zijn werk te overwinnen: "...aber das giebt dem Lange keinen Stolz!"(11.94) 

5 Voor de brieven (B) wordt eveneens naar de delen van de door Colli en Montinari verzorgde editie 
van deze brieven verwezen. 

6 Zie verder: excursie 5.4. 

Om zicht op de problematiek van de 
schijn bij Kant te krijgen, zou men zich 
kunnen laten leiden door de wijze 
waarop de discussie door Plato is 
ingezet. Schijn wordt door hem opge-
vat als een verwerpelijke vervorming 
van een ideale werkelijkheid, die in de 
mimetische structuur van de kunst 
wordt verdubbeld. In de Kritik der Ur-

teilskraft (1790) is de verwerking van 
de problematiek van de schijn 
eveneens na te zoeken. Daar wordt im-
mers over het smaakoordeel en op 
indirekte wijze over kunst gesproken. 
Echter, de bewegingen van de schijn 
zijn in deze derde kritiek slechts 
herkenbaar, als de analyses van de 
andere kritieken worden vooronder-
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steld. Enigszins teleurgesteld zal de 
lezer zich daarna wellicht tot de trans-
cendentale esthetiek in de Kritik  der 
reinen Vernunft (1781) wenden in de 
hoop daar, zij het vanuit een meer ken-
theoretische invalshoek, fundamentele 
inzichten over de schijn te vinden. Het 
ligt in de lijn der verwachtingen dat het 
probleem van de schijn vooral in de 
transcendentale esthetiek uitgewerkt en 
opgelost wordt. Inderdaad maakt Kant 
daarin een opmerking die de aanzet tot 
deze problematiek vormt: "Wenn ich 
sage: im Raum und der Zeit stellt die 
Anschauung, so wohl der äußeren 
Objekte, als auch die Selbstanschauung 
des Gemüts, beides vor, so wie es 
unsere Sinne affiziert, d.i. wie es 
erscheint: so will das nicht sagen, daß 
diese Gegenstände ein bloßer Schein 
wären. (...) So sage ich nicht, die 
Körper scheinen bloß außer mir zu 
sein, oder meine Seele scheint nur in 
meinem Selbstbewusstsein gegeben zu 
sein (...). Es wäre meine eigene Schuld, 
wenn ich aus dem, was ich zur 
Erscheinung zählen sollte, bloßen 
Schein machte"(III.93/4; B70).1 
  Het gaat hier nog niet om een radicale 
duiding van het begrip 'schijn': Kant 
suggereert dat de schijn hier nog door 
een beoordelingsfout opdoemt. 
 
1 De kloof tussen verstand en Ding-an-
sich 
Kant loopt met het fundamentele 
onderscheid tussen schijn en ver-
schijning in de transcendentale 
esthetiek, waarin de dichotome 
structuur van de werkelijkheid wordt 
bevestigd, vooruit op enerzijds de 
voorlopigheid van de verschijning en 
anderzijds de noodzakelijkheid van de 

schijn. Erscheinung is een kenmerk 
van het Ding-an-sich in zoverre dit 
zich aan onze zintuigen aandient. In de 
Prolegomena zu einer jeden künftigen 
Metaphysik (1770) die als 
Wissenschaft wird auftreten können 
heet het eveneens dat de verschijning 
geen enkele waarheid kan bevatten, 
daar het slechts iets van de gesteldheid 
van de dingen uitdrukt. Uit de 
verwarring met het gebruik in een 
oordeel "kann, nachdem wir unbehut-
sam oder unvorsichtig sind, trüglicher 
Schein oder Wahrheit entsprin-
gen"(V.155; A67,68). 
  Zintuigen, voegt Kant eraan toe, 
kunnen zich niet vergissen, daar ze 
geen oordeel vellen. Zo er sprake is 
van vergissingen, dan slechts in 
zoverre deze zich in een oordeel 
voordoen. Zo wordt duidelijk, dat de 
Dinge-an-sich slechts als verschijning 
gegeven zijn: "Vor der Wahrnehmung 
eine Erscheinung ein wirkliches Ding 
nennen, bedeutet entweder, daß wir im 
Fortgange der Erfahrung auf eine 
solche Wahrnehmung treffen müssen, 
oder hat keine Bedeutung"(IV.462; 
B522/A494). 
  Het Ding-an-sich is, zo meent Kant, 
hoogstens "intelligibele Ursache" of 
"das transzendentale Objekt". Met 
beide uitdrukkingen haalt hij zich grote 
problemen op de hals. Bij de eerste kan 
er geen sprake zijn van oor-
zakelijkheid, daar deze een kenmerk 
van het verstand is; bij de tweede zou 
de term 'transcendent' adequater zijn, 
daar 'transcendentaal' een kenmerk van 
de werkzaamheid van de rede is. 
  In de Schriften zur Naturphilosophie 
(1786) vinden we ook een opmerking 
over de niet terechte verwisseling van 
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verschijning en schijn, "welches nicht 
bloß hier, sondern in der ganzen 
Philosophie anzumerken nötig ist-
"(IX.123; A138,139). Verder keert een 
opmerking over het onterecht als schijn 
beoordeelde karakter van de 'innere 
Erfah-rung' terug in het gedeelte over 
didaktiek van de Anthropologie, waarin 
over het kenvermogen wordt 
gesproken. Het verschijningsgehalte 
van de innerlijkheid wordt hier op een 
andere wijze verwoord: "Daher er-
kenne ich mich durch innere Erfahrung 
immer nur, wie ich mir erscheine; 
welcher Satz dann oft böslicherweise 
so verdreht wird, daß er soviel sagen 
wolle: es scheine mir nur (mihi videri), 
daß ich gewisse Vorstellungen und 
Empfindungen habe, ja überhaupt daß 
ich existiere"(XI.430; BA28). 
  De zintuiglijke indruk, de 
'Empfindung' van een Ding-an-sich laat 
zich uitsluitend in een spatio-temporele 
dimensie aanschouwen. De 
gewaarwording is systematisch bezien 
de inhoudelijke component van een 
oordeelsmatig bepaalde synthese, die 
door het verstand wordt uitgevoerd. 
Het eerste probleem dat zich aandient, 
is de aard van de 'werkelijkheid' achter 
deze gewaarwording. Zoals gezegd 
betreft het hier de status van het Ding-
an-sich: wat is namelijk de aard van dit 
letterlijke gegeven en kan het als oor-
zaak van een gewaarwording gedacht 
worden zonder dat de verstands-
categorie 'oorzaak' reeds in het geding 
is? 
  In de werking van het verstand is 
volgens Kant een synthetisch principe 
werkzaam. De door de sceptici ge-
constateerde kloof tussen denken en 
zijn wordt overbrugd. Kants kritische 

project vereist voor de oplossing van 
de met het postulaat van het Ding an 
sich gegeven aporie een uitwerking van 
de mogelijkheidsvoorwaarden van syn-
thetische oordelen a priori. Slechts 
door de 'ontdekking' van een synthe-
tiserende activiteit of door het bloot-
leggen van de hoogste 'Grundsatz' van 
synthetische oordelen a priori als de 
kern van een reflexief kenvermogen, 
kan een vicieuze cirkel in het kennen 
worden doorbroken. 
 
Inzicht in Kants oplossing vereist een 
preliminaire opmerking omtrent de 
relatie tussen denken en zijn en de 
bemiddelende functie die de taal daarin 
vervult. Kants epistemologische 
primaat impliceert, dat denken en 
oordelen twee zijden van één medaille 
zijn: "Denken ist aber Vorstellungen in 
einem Bewußtsein vereinigen. (...) Die 
Vereinigung der Vorstellungen in 
einem Bewußtsein ist das Urteil. Also 
ist Denken so viel, als Urteilen, oder 
Vorstellungen auf Urteile überhaupt 
beziehen"(V.171; A88/ §22). 
  Oordelen is een logische activiteit, die 
door Kant op transcendentale wijze 
wordt geanalyseerd. Dat wil zeggen dat 
de mogelijkheidsvoorwaarden van het 
kennen samenhangend en uitputtend 
vanuit de werkzaamheid van het 
zelfbewustzijn worden doordacht. Hij 
veronderstelt daarbij, dat de oordelen 
in hun talige vorm de uitdrukkingen 
zijn van de werking van het bewust-
zijn. De analyse van deze oordelen 
levert ten slotte een viertal oor-
deelsgroepen op: kwantiteit, kwaliteit, 
relatie en modaliteit, waarbij de laatste 
de verhouding van het subject tot de 
werkelijkheid uitdrukt. Deze groepen 
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van oordelen vormen de leidraad voor 
het opstellen van vier groepen catego-
rieën. Deze zijn evenwel meer dan 
louter statische vormen: zij geven de 
structurerende werkzaamheid van het 
verstand aan. Kant vraagt zich na de af-
leiding van de afzonderlijke cate-
gorieën af, hoe telkens in een oordeel 
de predicaatsterm niet-tautologisch aan 
de subjectsterm wordt gekoppeld: 
"Was ist nun aber dieses Dritte, als das 
Medium aller synthetischen Urteile? Es 
ist nur ein Inbegriff, darin alle unsre 
Vorstellungen enthalten sind, nämlich 
der innre Sinn, und die Form desselben 
a priori, die Zeit. Die Synthesis der 
Vorstellungen beruht auf der 
Einbildungskraft, die synthetische 
Einheit derselben aber (...) auf der 
Einheit der Apperzeption." (III.199; 
A155/B194)  
 
Zintuiglijke indruk en categorie 
worden verbonden en op werkelijk-
heidswaarde gecontroleerd door een 
eenheidstichtende functie. Deze dient 
niet psychologisch geduid, maar als 
kentheoretisch principe, als een 
categorie van hogere orde, als regel 
opgevat te worden. (Röd 1986:34/-
43/45) De mate waarin recht gedaan 
wordt aan de transcendentale inzet, 
lijkt met de afstand die bewaard wordt 
ten aanzien van de psychologische 
pendant omgekeerd evenredig: "Der 
analytische Charakter der Tranzen-
dentalphilosophie kam bei Kant um so 
deutlicher zum Vorschein, je weiter er 
sich von der psychologischen Deutung 
der Erkenntnislehre distanzierte"(Röd 
1986/1974: 35). Het cogito garandeert 
de synthetische eenheid van beide. 
Deze eenheid wordt niet door een 

uiterlijke oorzaak, maar door de aard 
van het bewustzijn zelf gesticht. Alleen 
door een cogito te vooronderstellen kan 
Kant de eenheid van het bewustzijn 
herstellen. Kennis vereist dus vier 
componenten: inhoudelijke Anschau-
ungen, structurerende formele catego-
rieën, een eenheidstichtende 
transcendentale apperceptie en de mo-
gelijkheid de eerste twee op elkaar te 
betrekken wat gelegen is in het 
zogenaamde 'schematisme' waarin de 
categorieën worden vertijdelijkt. 
 
2 Schijn en antinomieën van de rede 
Tot nu toe speelde de problematiek van 
de schijn geen rol van betekenis. Pas 
aan het eind van de transcendentale 
analytiek treedt deze in zijn volle 
omvang naar voren. Dit heeft te maken 
met de totaliserende bewe-ging die in 
het denken zelf ligt besloten. Denken is 
voor Kant zowel afperken als 
omvatten. Zodra het verstand zijn 
eigen grondslag denkt, dat wil zeggen 
de mogelijkheidsvoorwaarden van de 
categorieën bereflecteert, wordt het tot 
rede. Er is een transcendentale nood-
zaak de afsluiting van het denken te 
postuleren om het denkproces als een 
samenhangende activiteit, dat wil 
zeggen transcendentaal te begrijpen. Of 
zoals het in zijn Kritik der Urteilskraft 
heet: "Aber eben darum, daß in unserer 
Einbildungskraft ein Bestreben zum 
Fortschritte ins Unend-liche, in unserer 
Vernunft aber ein Anspruch auf Tota-
lität, als eine reelle Idee liegt..." 
(X.172; B85,86/A84,85; later heeft 
Kant deze uitspraak gewijzigd. Het 
laatste deel luidt dan: "als auf eine 
reelle Idee liegt"). 
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In de rede zelf ligt "ein Anspruch auf 
Totalität". Het is deze aanspraak en de 
onmogelijkheid deze totaliteit 
empirisch te vatten die de rede in 
allerlei tegenspraken of antinomieën 
doet geraken. 
De aanzet wordt aan het eind van de 
transcendentale analytiek gemaakt. 
Daar bespreekt Kant een andere moge-
lijkheid om waarnemen en denken op 
elkaar te betrekken. De pre-kritische 
filosofie, waarin nog kennis van 
metafysische entiteiten wordt 
gepretendeerd, zou zich schuldig 
hebben gemaakt aan een amfibolie: een 
pre-kritische verwisseling van het feno-
menale en het noumenale waardoor een 
reeks merkwaardige dubbelfiguren 
wordt geproduceerd - lege begrippen of 
begripsloze aanschouwingen - die Kant 
vervolgens aan een kritisch onderzoek 
onderwerpt. Niet duidelijk wordt of het 
'achter' de Erscheinungen liggende 
'iets', het Ding-an-sich nu een noume-
non is of niet. Soms wordt dit door 
hem bevestigd, dan weer ontkent hij dit 
wat wellicht de kwalificatie 
transcendentaal object verklaart. Maar 
als een noumenon een louter 
transcendentale entiteit is, kan het 
Ding-an-sich het niet zijn. De schei-
ding fenomeen-noumenon blijkt slechts 
voorlopig en valt terug in een tweede 
'oppositie' waarbij de eerste oppositie 
met een onbekende X wordt gecon-
trasteerd.  
  Schijn blijkt aan niets anders dan de 
rede zelf te ontspringen. Deze schijn 
komt pas in de transcendentale dialec-
tiek naar voren. Aan het begin van de 
dialectiek, die na de para-graaf 'Von 
der Amphibolie der Reflexionsbegrif-
fe...' inzet, merkt Kant op, dat "wir 

oben (in 'Von der Amphibolie...',ho) 
die Dialektik überhaupt eine Logik des 
Scheins genannt haben. Das bedeutet 
nicht, sie sei eine Lehre der 
Wahrscheinlichkeit. (...) Noch weniger 
dürfen Erscheinung und Schein für 
einerlei gehalten werden. Denn 
Wahrheit oder Schein sind nicht im 
Gegenstande, so fern er angeschaut 
wird, sondern im Urteile über 
denselben, so fern er gedacht 
wird."(III.308; B350/A292,93) 
  De problematiek van de schijn is in de 
transcendentale dialectiek een eerste 
stap op weg naar de antinomieën als 
produkten van een in zichzelf vastlo-
pende dialectische rede. Bij de 
amfibolie is er al sprake van een ver-
wisseling van perspectieven. Een 
transcendentale amfibolie is bij Kant 
"eine Verwechselung des reinen 
Verstandesobjekts mit der 
Erscheinung"(III.292; B326/A270). De 
transcendentale dialectiek draait om de 
schijn van de tegenspraak, die evenals 
bij de amfibolie samenhangt met een 
verwisseling van beide perspectieven. 
De dialectische schijn toont zich in 
"Sophistikationen, nicht der Menschen, 
sondern der reinen Vernunft selbst"-
(III.340; B398/A340). De aanvangszin 
aan het begin van de transcendentale 
dialectiek laat geen twijfel bestaan over 
het belang van de 'Logik des Scheins': 
"Das bedeutet nicht, sie sei eine Lehre 
der Wahrscheinlichkeit; denn diese ist 
Wahrheit, aber durch unzureichende 
Gründe erkannt, deren Erkenntnis also 
zwar mangelhaft, aber darum doch 
nicht trüglich ist, und mithin von dem 
analytischen Teile der Logik nicht 
getrennt werden muß."(III. 308; 
B350/A293) 
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2.1 Vormen van schijn.  
Kant onderscheidt een drietal vormen 
van de schijn: naast de empirisch en de 
logische schijn is het vooral de 
transcendentale schijn waar hij zijn 
analyse op richt. De empirische schijn 
betreft optische illusies, die zich in de 
ervaring voordoen. Deze hangen samen 
met de structuur van ons waarne-
mingsapparaat. Bij de tweede gaat het 
om een verwisseling van subjectieve 
met objectieve oorzaken. Dit maakt dat 
we "... folglich den bloßen Schein der 
Wahrheit mit der Wahrheit selbst ver-
wechseln. Darin besteht eben das 
Wesen des Scheins, der um deswillen 
als ein Grund anzusehen ist, eine 
falsche Erkenntnis für wahr zu hal-
ten."(VI.481; A78,79) Er is dan sprake 
van logische schijn, van vergissingen, 
die "lediglich aus einem Mangel der 
Achtsamkeit auf die logische Re-
gel"(A83: VI 484) voortkomt. 
  Kant grijpt de optische illusie aan om 
de eerste vorm van schijn, de 
transcendentale schijn die tegenstrij-
digheden in de rede zelf betreft, te 
verduidelijken. Toch laat hij zich door 
een metafoor of een analogie verleiden 
om het abstracte proces van de rede te 
verduidelijken: de transcendentale 
schijn is volgens hem even onver-
mijdelijk als de aanblik van de 
immense grootte van een opkomende 
maan. Evenals de astronomie kan de 
transcendentale dialectiek inzicht in de 
aard van deze schijn verschaffen, maar 
"daß er (...) auch (wie der logische 
Schein) sogar verschwinde, und ein 
Schein zu sein aufhöre, das kann sie 
niemals bewerkstelligen."(III. 311; 
B354/A298) 

  Het betreft een 'natürlichen und 
unvermeidlichen Illusion', die zich in 
de taal in de vorm van een paradoxale 
uitspraak of een antinomie, dat wil 
zeggen twee elkaar uitsluitende 
oordelen aandient, maar die uitein-
delijk besloten ligt in de werking van 
de rede zelf. Door het ontbreken van 
een empirische 'input' - inhoud van de 
oordelen op het vlak van de rede zijn 
immers de verstandsbegrippen - en een 
expansie van de Grundsätze van het 
verstand raakt de rede onvermijdelijk 
verstrikt in een transcendentale illusie.  
 
2.2 Antinomieën van de zuivere rede 
De overgang naar de rede wordt geëist, 
omdat het verstand zelf zijn samenhang 
niet kan legitimeren en zijn 
volledigheid niet kan denken. Dit is 
slechts aan de rede toebedeeld als "das 
Vermögen der Einheit der Verstands-
regeln unter Prinzipien."(III.314; 
B359/A303). Vangt de methodische 
fundering van het kenproces in de 
analytiek der grondprincipes van het 
verstand aan met de overbrugging van 
de kloof tussen de waargenomen 
dingen en het kenvermogen, in de 
transcendentale dialectiek, waarin de 
grondslagen van het verstand zelf 
worden doordacht, doemen weer 
nieuwe tegenspraken in de vorm van 
antinomieën op, die niet kunnen wor-
den opgelost. Kant heeft Descartes' 
welwillende god als garantie voor de 
band tussen bewustzijn en de materiële 
wereld overbodig gemaakt, maar daar-
mee de kennis aan onoplosbare tegen-
spraken uitgeleverd. Om deze weg te 
nemen moet hij toch weer iets voorbij 
het kennen postuleren: de Idee. Deze 
onderneming resulteert in een 'Antithe-
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tik der reinen Vernunft', waaronder 
Kant "eine Untersuchung über die 
Antinomie der reinen Vernunft, die 
Ursachen und das Resultat dersel-
ben"(IV.410; A421/B449) verstaat. Dit 
is het terrein, waarin de schijn zich in 
zijn onvermijdelijke vorm ontplooit. 
  Het doordenken van de eenheid en 
samenhang van de categorieën, deze 
synthese, impliceert een herneming van 
de categoriale bepalingen los van 
zintuiglijke indrukken. Het 
ongelimiteerde gebruik van verstands-
categorieën in de sfeer van de rede "als 
bis zum Unbedingten erweiterte 
Kategorien" (IV.401; B435/A409), 
waaraan geen waarnemingen 
beantwoorden creëert de antinomieën. 
Een 'natuurlijke' neiging de onvoor-
waardelijkheid te denken en vervol-
gens te willen kennen drijft de reflectie 
op de samenhang van het verstand, dat 
wil zeggen de rede, als het ware tot 
over de grenzen van zijn mogelijk-
heden. Hij wil de synthese van alle na-
tuurwetenschappelijke kennis, dus de 
totaliteit van de eindige syntheses ook 
kennen. 
  Het onvoorwaardelijke was vóór Kant 
hèt onderwerp van metafysische specu-
latie. De rationele psychologie, 
kosmologie en theologie, uitgewerkt in 
de metafysica specialis van Wolff en 
zijn school, hadden ieder corre-
sponderende metafysische 'objecten': 
de ziel (eenheid), de wereld 
(samenhang) en God (zowel eenheid 
als samenhang). In zijn bestrijding van 
het dogmatische rationalisme erkent 
Kant dat deze onmogelijke objecten, 
gegeven de eis van zintuiglijkheid, wel 
denkbaar, maar in geen geval meer 
kenbaar zijn. Het zijn als het ware lege 

begrippen van de rede, die onze kennis 
niet bepalen, maar reguleren: het zijn 
regulatieve principes of Ideen. 
  Vanuit de werkzaamheid van de 
kritische rede zelf worden de paralo-
gismes van de eenheid van het innerlijk 
(de ziel) en de antinomieën van de 
eenheid der dingen (de wereld) 
geproduceerd als schijnbare tegen-
spraken die fnuikend zijn voor de 
consistentie van het systeem. Vandaar 
dat "kritiek van de zuivere rede" ook 
opgevat wordt als een genitivus 
objectivus: de rede staat niet alleen 
voor het actieve subject, de agens, dat 
kritiseert, maar tevens voor het gekriti-
seerde object. De rede is subject en 
object, actief beginsel en passief 
object, maar bovendien het medium 
waarin het proces plaatsvindt. De 
antinomie krijgt zo het karakter van 
"der Grenze der Reflexion in ihrer abs-
trakten Bestimmung als dem Punkt 
ihrer Selbstvernichtung"(Zimmerli 
1974: 124). 
  Kants definitie van de antinomie dat 
zij een "Zustand der Vernunft bei 
diesen dialektischen Schlüssen"(Eisler 
1972: 27) is, sluit uit, dat de tegen-
spraak een eigenschap van de dingen 
zelf of een hoedanigheid van de taal 
zou zijn. Antinomieën zijn uitsluitend 
het effect van een zichzelf 
overspannend denken, dat wil zeggen 
van de zelfreflexieve activiteit van het 
verstand, welke denkbeweging zich in 
Kants termen als rede aandient.  
  Maar niet alleen in de theoretische 
rede, ook in de praktische rede en in de 
kritiek van het esthetisch oor-
deelsvermogen treden, zodra deze 
zelfreflexieve wending plaatsvindt 
anti-nomieën op. Voor de drie 
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kritieken geldt dat "...die Antinomien 
wider Willen nötigen, über das 
Sinnliche hinaus zu sehen, und im 
Übersinnlichen den Vereinigungspunkt 
aller unserer Vermögen a priori zu 
suchen: weil kein anderer Ausweg 
übrig bleibt, die Vernunft mit sich 
selbst einstimmig zu machen"(Eisler 
1972: 27). 
  Uitgaande van drie vermogens - 
denken, voelen en willen - zet Kant in 
de Kritik der reinen Vernunft, de Kritik 
der Urteilskraft en de Kritik der prakti-
schen Vernunft (1788) uiteen hoe 
respectievelijk in de wetenschap, de 
kunst en de moraal antinomieën opdui-
ken. Hij omschrijft ze als een 'Wider-
streit' tussen twee elkaar 
tegensprekende oordelen. Beide zijn 
bewijsbaar, wat op een onoverbrugbare 
tegenspraak van de rede duidt. "Dass es 
drei Arten Antinomien gibt, hat seinen 
Grund darin, daß es drei Erkenntnis-
vermögen: Verstand, Urteilskraft und 
Ver-nunft gibt, deren jedes (als oberes 
Erkenntnisvermögen) seine Prinzipien 
a priori haben muss. (...) Da gibt es 
dann 1) eine Antinomie der Vernunft in 
Ansehung des theoretischen Gebrauchs 
des Verstandes bis zum Unbedingten 
hinauf für das Erkenntnisvermögen; 2) 
eine Antinomie der Vernunft in Anse-
hung des ästhetischen Gebrauchs der 
Urteilskraft für das Gefühl der Lust 
und Unlust; 3) eine Antinomie in 
Ansehung des praktischen Ge-brauchs 
der an sich selbst gesetzgebenden Ver-
nunft für das Begehrungsvermögen..." 
(X.287;B243,44/A 240,41). 
  De antinomieën van de praktische 
rede en van het oordeelsvermogen laat 
ik voor dit moment onbesproken. In de 
antinomieën van de Kritik der reinen 

Vernunft worden vier thesen uit de 
rationalistische metafysica met hun 
tegendeel gecontrasteerd, waarna Kant 
concludeert dat zowel de these als de 
antithese op apagogische wijze - met 
behulp van een bewijs uit het onge-
rijmde, dat wil in hegeliaanse termen 
zoveel zeggen als door een negatie van 
een negatie - bewezen kunnen worden. 
De rede, zo blijkt, moet op grond van 
haar eigen argumentatieve kracht 
zowel de these als de antithese accepte-
ren. Het antithetische karakter wordt 
daardoor veroorzaakt, dat beide 
uitspraken pretenderen betrekking te 
hebben op een noumenale of een 
fenomenale sfeer, terwijl in feite één 
der uitspraken op de eerste en de 
andere op de tweede slaat. Maar 
datgene waarover een uitspraak ook 
wordt gedaan, is geen empirisch gege-
ven, maar dat wat empirische uitspra-
ken mogelijk maakt.  
  Het mag duidelijk zijn, dat kennis en 
onwetendheid, waarheid en 
onwaarheid vanaf Kant een nieuw 
verbond aangaan. De schijn wordt in 
tegenstelling tot de prekantiaanse 
filosofie een relatieve positiviteit 
toegedicht: "Für endliche Vernunft gibt 
es Wahrheit nicht anders als umrandet 
von Schein - Schein ist der Name für 
die Positi-vität von Unwahrheit"(Bolz 
1991: 47). 
 
3 Waarneming en esthetische ervaring 
Nadat eerst in de Kritik der 
Urteilskraft, vervolgens in de 
transcendentale esthetiek naar een 
bespreking van de schijn is gezocht, 
wordt ten slotte aan het begin van de 
transcendentale dialectiek ontdekt dat 
schijn en tegenspraken onlosmakelijk 
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met elkaar verbonden zijn. De be-
spreking van de esthetiek in Kritik der 
reinen Vernunft verschilt van de wijze 
waarop deze in Kritik der Urteilskraft 
ter sprake wordt gebracht. Toch is er 
wel degelijk op het transcendentale 
niveau overeenstemming. Deze over-
eenstemming, die door Günter Wohl-
fart in zijn Der Augenblick (1982) 
wordt uitgewerkt, hangt af van Kants 
interpretatie van de tijd. In de trans-
cendentale esthetiek kwalificeert hij 
tijd en ruimte als zuivere aan-
schouwingswijzen. Hoewel zijn termi-
nologie inconsequent is - soms noemt 
hij ze onkritisch 'begrippen', in later 
werk weer 'ideeën' -, onderscheidt hij 
de discursiviteit van begrippen en de 
'intuïtiviteit' van de tijd als mogelijk-
heidsvoorwaarde van het kennen: bij 
de eerste gaan de delen vooraf aan het 
geheel, terwijl de tijd in al zijn ver-
schillende manifestaties telkens een on-
deelbaar en uniek geheel vooronder-
stelt. Kant oppert dit op indirekte wijze 
in zijn posthume werk, als hij opmerkt 
dat "Ideen nicht Begriffe (sind), 
sondern reine Anschauungen, nicht dis-
kursive, sondern intuitive Vorstel-
lungen ..."(AA XXI, 79; gecit. in: 
Wohlfart 1982: 30).  
  Tijd is een 'totum analyticum', geen 
'totum syntheticum'. Het is een 
'Inbegriff' van alle zijnden.(III.246; 
A215/B262) of van alle zijn (III.271; 
A242/B300). Het toekennen van 
oneindigheid dient echter op grond van 
Kants overwegingen in de Antithetik 
niet aan de aanschouwing, maar aan de 
werk- 

zaamheid van de rede te worden toege-
schreven. (III.479; A519/B547) Een 
gegeven kan immers nooit oneindig 
zijn. Daarom is er wellicht in plaats 
van een 'gegebene' oneindigheid sprake 
van een 'aufgegebene' in de zin van een 
regulatief principe. Wohlfart werpt dan 
ook terecht de vraag op of het niet 
eerder "um eine heuristische Fiktion, 
also doch wieder um eine Idee (han-
delt)..." (Wohlfart 1982: 30) dan om 
zuivere aanschouwingen. Hij besluit tot 
het ideematige karakter van ruimte en 
tijd en gebruikt ter ondersteuning het 
onderscheid tussen ideen (indemon-
strable Begriffe) van de rede en estheti-
sche ideeën (inexponible Begriffe) 
waarbij het dan vooral om het laatste 
zou gaan. (X.285; B242/A239)) Als 
zodanig zijn het produkten van de 
Einbildungskraft, wat elders in het 
werk wordt bevestigd. Dat het daarbij 
om een ens imaginarium gaat en dat 
deze ingebeelde entiteiten als 'leere 
Anschau-ung ohne Gegen-
stand'(III.307; B348/A292) in de 
paragrafen over de amfibolie van de 
reflectiebegrippen worden besproken 
wijst op het schijngehalte van tijd en 
ruimte. 
  Zo kan Wohlfart het verband leggen 
tussen de esthetica als waarneming, als 
onderdeel van de transcendentale 
esthetiek en de esthetica als de leer van 
de smaakoordelen: "Es zeigt sich ein 
innerer Zusammenhang zwischen der 
transzendentalen Ästhetik und trans-
zendentalen Dialektik enerseits und der 
transzendentalen Ästhetik und der 
ästhetischen Reflexion über ästhetische 
Ideen anderseits"(Wohlfart 1982: 37). 
  Dit wijst er volgens hem op "dass in 
der 'Kritik der Urteilskraft' nur die 
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Konsequenzen gezogen werden aus 
dem, was in der 'Kritik der reinen Ver-
nunft' - wenn auch nur umrisshaft - 
vorgezeichnet ist"(Wohlfart 1982: 38).2 
 
 
 
Dat Nietzsche van Kants werk slechts de Kritik der Urteilskraft primair en integraal 
leest en de rest secundair recipieert, pleit eens te meer voor de these dat zijn 
oriëntatie voornamelijk esthetisch van aard is geweest. De problematiek van het 
'Erhabene', het verhevene of het sublieme, lijkt hem in deze kritiek, waarin het 
gevoel - op transcendentale wijze - centraal staat meer aan te spreken dan het 
smaakoordeel over het schone. Zo merkt hij op dat de mateloosheid van de wil 
'erhabene Eindrücke' oproept, terwijl de maat ervan schoonheid creëert. Dionysische 
en apollinische elementen enten zich op elkaar: de voorstellingen zijn verheven "als 
die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen" (1.57).  
 Nietzsche gebruikt om de aard en werking van het apollinische te verduide-
lijken een krachtig beeld: 
 
 "Wenn wir bei einem kräftigen Versuch, die Sonne in's Auge zu fassen, uns 
geblendet abwenden, so haben wir dunkle farbige Flecken gleichsam als Heilmittel vor 
den Augen: umgekehrt sind jene Lichtbildererscheinungen des sophokleischen 
Helden, kurz das Apollinische der Maske, nothwendige Erzeugungen eines Blickes 
in's Innere und Schreckliche der Natur, gleichsam leuchtende Flecken zur Heilung des 
von grausiger Nacht versehrten Blickes" (1.65). 
 
Alleen op deze wijze is de Griekse 'Heiterkeit' of lichtvoetigheid volgens Nietzsche 
te begrijpen. Het dionysische heeft de apollinische schijn nodig om de toeschouwers 
een heldere blik in de duistere grond van het bestaan te vergunnen.  
 Zowel de polaire spanning tussen het dionysische en het apollinische als 
Nietzsches visie op de inwerking van fysiologisch bepaalde krachten op het oordeel 
sluiten aan bij het gevoel van lust en onlust, dat bij Kant zo kenmerkend is voor de 
ervaring van het verhevene. Ook de paragrafen over het genie moeten diepe indruk 
hebben gemaakt, getuige de vele opmerkingen over de goedaardige demon en over 
de rol van de inspiratie die in Nietzsches brieven en aantekeningen tot 1869 voor-
komen. 
 De werkingen van de kunst die Nietzsche beschrijft lopen dan ook bij uitstek 
over het spoor van de esthetische vervoering. De verbindingen tussen de 
verschillende elementen zijn echter nog willekeurig en de metafysische ondertoon is 
onmiskenbaar. "Wenn das Schöne auf einem Traum des Wesens beruht, so das 
Erhabene auf einem Rausche des Wesens"(7.149), merkt hij op in zijn aantekeningen 
waarin Die Geburt der Tragödie wordt voorbereid. Het apollinische en het 
dionysische, droom en roes vullen elkaar eerder aan dan dat zij tegenover elkaar 



 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 
 16 

staan. Later, bij de beschrijvingen over het ontstaan van de gedachte van de Eeuwige 
Wederkeer, zal Nietzsche zich na een lange periode waarin hij zich meer met 
kentheoretische problemen heeft beziggehouden, opnieuw in dit soort termen 
uitlaten: er zouden 'erhabene Zustände'(9.496) aan deze ondraaglijke gedachte 
vooraf zijn gegaan. De tegenstelling 'Selbstgenuß' versus 'Selbstzerfleischung' of 
'Selbstzerspaltung'(7.153) lijkt in zijn eerste werk de schijnbare oppositie tussen 
schoonheid en verhevenheid te bepalen. Met name de laatste kwalificatie 
'zelfsplijting' waarin een hegeliaans element doorklinkt, zal een steeds  
vooraanstaander rol in zijn denken gaan spelen. 
 Maar zoals gezegd, toch is Nietzsches woordgebruik nog metafysisch gela-
den en verre van eenduidig: "Sie (Die Geburt der Tragödie, ho) ist politisch 
indifferent (...) sie riecht anstössig Hegelisch. (...) Eine 'Idee' - der Gegensatz 
dionysisch und apollinisch - ins Metaphysische übersetzt..." (6.310) heet het 
retrospectief in Ecce Homo. Vaak gebruikt hij het begrip 'schoonheid' in op-
merkingen waar juist het tegendeel zou worden verwacht. Zo wordt in een van zijn 
laatste geschriften Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem (1888) het verhevene 
juist weer negatief afgeschilderd. Laatdunkend wordt opgemerkt, dat 'die Massen' 
zich door "das Grosse, das Erhabene, das Gigantische" (6.24) in vervoering laten 
brengen. En, zo voegt hij eraan toe, "es ist leichter gigantisch zu sein als schön". 
Hoe kunnen deze inconsistenties, die telkens weer in zijn werk optreden, worden 
begrepen? 
 
Schoonheid, het verhevene, genie, schijn, lust en onlust, al deze door Kant 
systematisch uiteengezette begrippen duiken op in Nietzsches onderzoek naar het 
ontstaan van de Griekse tragedie, die uit een versmelting van het dionysische en het 
apollinische zou zijn geboren: "die Gegensätze sich paarend wie Mann und Weib 
zur Zeugung von Etwas Drittem - Genesis der Werke der Genie's!"(11.67). Maar 
zoals bij een geboorte altijd het geval is, is de voorgeschiedenis van dat wat wordt 
gebaard onzichtbaar. Het moment van conceptie en de specifieke invloeden zijn 
slechts retrospectief vast te stellen. Deze gynaecologische metafoor is misschien wat 
geforceerd, maar werpt wel een helder licht op het geschiedfilosofische concept dat 
Nietzsche aan zijn eigen vorm van geschiedschrijving die hij de naam 'genealogie' 
geeft ten grondslag zal leggen. Geheel in overeenstemming met het beeld van de 
geboorte worden er in een genealogie allerlei elkaar kruisende afstammingslijnen 
beschreven. Bij Nietzsche zal de speurtocht naar de oorsprong uitmonden in het 
ongemakkelijke inzicht, dat er voor allerlei verschijnselen geen eenduidige 
afstamming voorhanden is. 
 Apollo "als der Gott aller bildnerischen Kräfte, ist zugleich der wahrsagende 
Gott". Maar niet alleen waarheid en verbeelding gaan in hem samen. Om het geheel 
van tegenstrijdige kwaliteiten te vergroten, dicht Nietzsche Apollo ook nog toe, dat 
"er, der seiner Wurzel nach der 'Scheinende', die Lichtgottheit ist, auch den schönen 
Schein der inneren Phantasie-Welt (beherrscht)"(1.27). Echter, door 'massvolle 
Begrenzung'(1.28) vervalt de fantasie niet tot waanzin. Het oppositionele denken 
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lijkt hier het exclusieve denkkader te zijn, waardoor Nietzsche zich in de 
ontwikkeling van zijn grondbegrippen laat leiden. Wat betreft de schijn lijkt hij 
derhalve een omkering van het primaat van het zijn op het oog te hebben. Zo doet 
hij het regelmatig voorkomen alsof het dionysische 'oorspronkelijker' zou zijn dan 
het apollinische. Deze voorstelling van het primaat van het dionysische is echter 
misplaatst. Dit blijkt als hij haast terloops een onderscheid tussen een tweetal 
dionysische krachten maakt: een barbaarse en een Griekse. De barbaarse 
dionysische kracht wordt door het apollinische element eerst tot een geritualiseerde 
roes en ten slotte tot een gedramatiseerde zelfdestructie. Deze als 'Dissonanz' 
gekenschetste grondtrek van het leven heeft 'eine herrliche Illusion'(1.155) nodig. 
Met een muzikale metafoor vat Nietzsche het leven als een in zichzelf verdeelde en 
met zichzelf in tegenspraak zijnde kracht op als dissonantie. Hier scheiden de wegen 
van Kant en Nietzsche. De laatste grond is niet meer Kants Ding-an-sich: "Die 'erste 
Ursache' ist, wie 'das Ding an sich', kein Räthsel, sondern ein Widerspruch"(11.65). 
Deze op zich zeer hegeliaanse typering wordt door Nietzsche echter vanaf het begin 
van zijn denkontwikkeling niet begrippelijk, maar vanuit een zintuiglijk perspectief 
geherformuleerd: een dissonantie.  
 Aan het eind van zijn eerste boek wekt hij toch weer de indruk, dat er sprake 
zou zijn van een primaat van het dionysische:  
 
 "Hier zeigt sich das Dionysische, an dem Apollinischen gemessen, als die 
ewige und ursprüngliche Kunstgewalt, die überhaupt die ganze Welt der Erscheinung 
in's Dasein ruft: in deren Mitte ein neuer Verklärungsschein nöthig wird, um die 
belebte Welt der Individuation im Leben festzuhalten"(1.154-5). 
 
Hoewel hij het even verder weer het 'fundament van het bestaan' noemt, wordt er 
onmiddellijk aan toegevoegd, dat de mens deze dionysische kracht slechts door de 
ordenende werking van het apollinische kan kennen, "so dass diese beiden 
Kunsttriebe ihre Kräfte in strenger wechselseitiger Proportion (...) zu entfalten 
genöthigt sind"(1.155). Nietzsches aantekeningen bevestigen deze wisselwerking. 
Als "Naturheilkraft gegen das Dionysische" maakt de tragedie het dionysische 
leefbaar: "also ist der reine Dionysismus unmöglich"(7.69).  
 
2 Omkering van de opposities?  
Hieruit mogen we opmaken dat de relatie tussen het dionysische en apollini-sche 
niet oppositioneel is. Als ze al als tegengestelden verschijnen, dan is dit slechts een 
voorlopige bepaling. Als er al een tegenpool van het dionysische is, dan leent zich 
dat wat Nietzsche het socratische noemt daar veel beter voor. Dit als decadentie 
afgeschilderde verschijnsel krijgt zijn artistieke tegenhanger in Euripides. Diens 
theater geeft uitdrukking aan de filosofische ontwikkelingen, die culmineren in "ein 
ganz neugeborner Dämon, genannt Sokrates"(1.83). Het is het socratische dat als 
decadente drang naar orde en regelmaat zich als opponent van het dionysische 
opwerpt. In tegenstelling tot het apollinische laat het socratische geen enkele 
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vervoering meer toe: het staat roes noch droom toe als het om de liefde voor de 
wijsheid gaat. In die zin komt het als vervalsvorm van het apollinische tegenover het 
dionysische te staan: "Dies ist der neue Gegensatz: das Dionysische und das Sokrati-
sche"(1.83). Daarin wordt geen enkele weerstand meer geboden tegen de verleiding 
van het dialectische redeneren dat erop uit is alles binnen één vorm van denken te 
trekken. Het is tot een zichzelf versterkende werveling, tot een cirkelredenering 
verworden. Dialectisch redeneren en logica keren zich tegen het leven.7 Zij 
ontkrachten de dissonantie ervan door alles tot een coherente identiteit te herleiden 
en geen tegenspraak meer te dulden. 
 Zo verdringt volgens Nietzsche bij Plato wetenschap de kunst. Plato de-
gradeert in zijn schier obsessieve bestrijding van de sofisten de kunst tot de schijn 
van de schijn. Vanaf dat moment treedt de vraag naar de waarheid voor het voetlicht 
en verdwijnt de vraag naar de schoonheid in haar schaduw. De waarheidsvraag 
wordt direkt verbonden aan die naar het goede. Ook in Kants Kritik der Urteilskraft 
waar de vraag naar het schone centraal staat, biedt deze in laatste instantie een 
doorgang tot een affirmatie van het goede. Socrates' "Kennis is deugd" is een 
weergave van de verbinding van kennis en moraal: inzicht in de waarheid noodzaakt 
tot juist handelen en vice versa. Precies deze ethische implicatie van het primaat van 
de kennis lijkt Nietzsche te kritiseren, als hij bijna achteloos aan de opmerking over 
de wisselwerking tussen het dionysische en het apollinische toevoegt: "nach dem 
Gesetze ewiger Gerechtigkeit" (1.155). Een cryptische toevoeging. Is zij een 
indicatie voor de gedachte dat het in de tragedie niet louter gaat om een esthetisch 
fenomeen als een - in kantiaanse zin - een belangeloze, 'interesselose' aanschou-
wing?  
 Kant beweert aan het eind van de Kritik der Urteilskraft dat schoonheid een 
symbool voor het goede is. Zo wordt het schone via de in de Kritik der prak-tischen 
Vernunft ontwikkelde categorische imperatief aan de wil van het individu 
verbonden. Volgens Nietzsche beroeren de beelden van het ondraaglijke lijden van 
Oedipus het collectieve handelen echter onmiddellijk. De beelden roepen heftige 
affecten op. Het tragische wereldbeeld van de toenmalige toeschouwers wordt in dit 
geësthetiseerde lijden bekrachtigd. Voor de moderne toeschouwer is het nog slechts 
een archaïsch schouwspel of een volstrekte ontkenning van de individuele 
autonomie. Nietzsche werpt een andere licht op het lijden. Esthetiek en ethiek, dat 
wat later in Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887) als de onlosma-
kelijke band tussen fysiologie en moraal wordt geanalyseerd, gaan op zo'n niet-
reflexieve wijze in elkaar over, dat "... nur als ein aesthetisches Phänomen das 
Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint" (1.152). De rechtvaardiging van de 
wereld met al zijn leed ligt in een esthetisering van het eeuwige conflict tussen 
mensen en goden, waaruit dit lijden voortkomt. Zo vindt Kants problematiek van het 
verhevene - eerder dan die van het schone - zijn vertaling in Nietzsches vraag: "Wie 

7  Met het oog op het hierop volgende is het instructief te bedenken dat Nietzsche als hij over 
logica spreekt vooral de aristotelische logica voor ogen heeft. 
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kann das Hässliche und das Disharmonische, der Inhalt des tragischen Mythus, eine 
aesthetische Lust erregen?"(1.152)  
 De invloed van Schopenhauer werkt in deze vroege tekst ongetwijfeld door. 
In de direkt daarop volgende opmerking worden vanuit de schopenhaueriaanse wil 
de eerste contouren geschetst voor dat wat later Wil tot Macht zal gaan heten: het 
lelijke en het disharmonische zijn "ein künstlerisches Spiel (...), welches der Wille, 
in der ewigen Fülle seiner Lust, mit sich selbst spielt"(1.152). Schopenhauers inzicht 
dat kunst, bij uitstek de muziek, voor een korte tijd een verlossende ervaring biedt 
speelt weliswaar nog mee, maar de verbeelding schenkt geen harmonieuze ervaring 
meer, waarin het lijden voor even verdwijnt. Zij maakt het disharmonische, de 
weerbarstigheid van het leven slechts draaglijk. Het lijden, de oergrond van een 
scheppend bestaan, klinkt op in de tragedie als "musikalischer Dissonanz: wie 
überhaupt die Musik, neben die Welt hingestellt, allein einen Begriff davon geben 
kann, was unter der Rechtfertigung der Welt als eines aesthetischen Phänomens zu 
verstehen ist"(1.152). "Die volle Lust am Schein und am Schauen"(1.151) is geen 
harmonische ervaring van de schoonheid. Evenmin is het een vertroosting, laat staan 
verstrooiing. Er zindert altijd een onlust in door: "Die Kunst (...) allein vermag jene 
Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in Vorstellungen 
umzubiegen, mit denen sich leben lässt..."(1.57).  
 De schijn van de kunst bestaat bij gratie van een verdubbeling: "zugleich 
schauen zu müssen und zugleich über das Schauen hinaus zu sehen"(1.150). De 
toeschouwer wordt weliswaar door de schijn, 'jene durchleuchtete Allsichtbar-keit' 
gefascineerd, maar tegelijkertijd dringt zich bij hem het besef op dat er iets 'achter' 
schuilgaat. De schijn tekent zich dus altijd af tegen 'iets' anders, "denn diese schien 
eben sowohl Etwas zu offenbaren als zu verhüllen" luidt Nietzsches tweeslachtige 
formulering. Eens te meer blijkt er, ondanks de veelvuldig terugkerende 
metafysische terminologieën, geen sprake te zijn van een zuivere tegenstelling. Het 
gaat in de kunst dus niet om mimesis. Zij is, meent Nietzsche, veeleer "ein 
metaphysisches Supplement der Naturwirklichkeit"(1.151). Maar de worsteling om 
een nieuwe visie blijft zichtbaar doorwerken in de tekst. In zijn aantekeningen van 
1871 typeert hij weer op platoonse wijze het louter dionysische als 'Schein des 
Seins', als "Wiederspiegelung des ewigen Ur-Einen, somit unsere ganze empirische 
Welt"(7.184). Zodra hij het apollinische weer als 'Schein des Scheins' kenschetst, 
wordt toch duidelijk dat Nietzsche zoekt naar een transformatie van traditionele 
opposities. 
 De toeschouwer wordt altijd door een dubbele aandoening beroerd: de 
verdubbeling van de schijn, de weerschijn van de schijn schept het zijn. In Hegels 
termen: de negatie van de negatie wordt tot een nieuwe onmiddellijkheid 
gepositiveerd. Zo opent deze ogenschijnlijke transparantie van de schijn de blik voor 
dat wat later een Hinterwelt zal worden genoemd en waar in Also sprach 
Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885) mensen mee wor-den 
gekwalificeerd die zich uitsluitend op het Jenseits richten:  
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 "Einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen 
Hinterweltlern. Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt. 
 (...) Trunkne Lust ist's dem leidenden, wegzusehn vorn seinem Leiden und sich 
zu verlieren.(...) 
 Diese Welt, die ewig unvollkommene, eines ewigen Widerspruches Abbild 
und unvollkommnes Abbild..."(4.35). 
 
De 'achterwereld' die voortkomt uit de ervaren noodzaak samenhang tussen de 
dingen te ontdekken heeft het zicht op de zintuiglijk waarneembare wereld steeds 
verduisterd: het hiernamaals omvatte de chaos van het aardse leven. Als deze 
verdubbeling van de wereld zich al laat 'ontmaskeren', dan slechts als en in een 
diffuse ervaring, als Empfindung.  
 Het apollinische wordt in de dionysische extase letterlijk opgelost. Deze 
'ontmaskering' heeft tevens het uiteenvallen van het principium individuationis tot 
gevolg. Als dit 'fundament', waarin het leven op doorleefde wijze wordt bekrachtigd 
- dat wil zeggen: zich affirmeert8 - als deze positiviteit al in strikt kentheoretische 
zin bestaat, dan 'is' zij slechts in zoverre ze op dissonante wijze wordt ervaren. De 
ervaring van het dionysische kan in kantiaans perspectief slechts een onmogelijke 
'ervaring' zijn, omdat daarin met 'de transcendentale apperceptie' - met het zich in 
het oordelen aandienende cogito - tevens de mogelijkheid van een kritische 
uiteenzetting verdwijnt. Het individuerend principe wordt opgeheven, de 
centrerende instantie die het oordeel kan uitspreken, verdwijnt kortstondig in de 
ervaring. De reflectie van de toeschouwer kan de schijn niet oplossen. In de 
verdubbeling van de schijn lost het denken veeleer op in een extatische ervaring. Het 
bewustzijn begrijpt het leven niet, maar wordt door het leven gegrepen.  
 De ervaring van het lijden wordt door de Grieken meer geaffirmeerd dan 
ontkend. Heeft het heen en weer geslingerd worden tussen angst en medelijden 
volgens Aristoteles een louterend effect - "um sich von einem gefährlichen Affekt 
durch dessen vehemente Entladung zu reinigen"(6.160) - volgens Nietzsche gaat het 
niet om een simpele 'Entladung von Affecten'(1.142).9 Als 'vehemente Entla-

8  'Affirmeren' is een term die in de loop van mijn betoog stelselmatig zal worden gebruikt. Er 
wordt een versterking van levenskrachten in uitgedrukt die overeenstemt met dat wat Nietzsche 
'Ja-sagen' noemt. Synoniemen zoals 'beamen', 'bevestigen' en 'bekrachtigen' missen net de 
vitalistische toonzetting die in zijn werk telkens doorklinkt. Dat in het latijnse 'affirmo' een 
kentheoretisch aspect meeklinkt - "staven, bewijzen, verzekeren, met zekerheid uitspreken" - 
getuigt ervan dat in deze levensbevestiging waarheid of waarachtigheid op indirekte wijze een 
rol speelt. Nietzsche gebruikt soms een extra term om het levensbekrachtigende te benadrukken: 
'die schöpferisch-affirmative Kraft'(1.90) die zich bij alle produktieve mensen uit instinct 
manifesteert. Ik zal de term 'creatief-affirmatief' in de loop van mijn betoog een methodische 
kwaliteit geven. 

9  Deze therapeutische wending wordt tezelfdertijd door een andere filoloog, Jakob Bernays - 
hij volgt Ritschl in 1866 in Bonn op - , uit een lezing van Aristoteles' werk gedistilleerd. Over 
deze Bernays merkt Nietzsche in een brief aan Erwin Rohde in 1868 op: "Bernays verdirbt alles 
durch seine maßlose und inepte Eitelkeit. (...) Philosophie lebt nicht in Bonns Mauer"(B2.287). 
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dung'(6.160), stelt hij in Götzen-Dämmerung. Oder wie man mit dem Hammer 
philosophirt (1889), zou kunst - en daar ligt precies Nietzsches verwijt aan Wagner - 
slechts 'Opiat'(6.325) zijn. 'Die tragische Wirkung'(1.142) is in medische noch 
morele termen te duiden. Omdat katharsis of loutering nog een pathologische 
connotatie heeft, verwerpt hij de aristotelische opvatting, die integraal in de 
christelijke verlossingsgedachte wordt opgenomen. De negatieve waardering die 
deze op gebrek gestoelde gedachte aankleeft, is voor Nietzsche, gezien het 
levensbekrachtigende of affirmatieve karakter van de door hem beoogde dionysische 
ervaring, volstrekt misplaatst.  
 Keer op keer valt de jonge Nietzsche terug in metafysisch woordgebruik. De 
term 'verzoening' valt soms onverwachts. Naar mijn mening laat hij zich tot het 
gebruik van deze vooral hegeliaans getinte term verleiden, omdat hij op het vlak van 
de produktie van het werk - en dus niet op dat van de receptie, waarop de 
toeschouwer en luisteraar zich bewegen - de noodzaak van het samengaan van het 
dionysische en het apollinische in het werk van het genie erkent: 
 
 "Wir hatten unter den eigenthümlichen Kunstwirkungen der musikalischen 
Tragödie eine apollinische Täuschung hervorzuheben, durch die wir vor dem unmittel-
baren Einssein mit der dionysischen Musik gerettet werden sollen, während unsre 
musikalische Erregung sich auf einem apollinischen Gebiete und an einer dazwi-
schengeschobenen sichtbaren Mittelwelt entladen kann"(1.149/50). 
 
Ondanks het feit dat Die Geburt der Tragödie verzadigd is van tweeslachtigheden 
en hoewel de jonge filologieprofessor telkens weer de verdenking op zich laadt van 
een simpele omkering ten gunste van de schijn, zijn tegen het licht van zijn latere 
werk in dit eerste werk alle elementen voor een niet-metafysische interpretatie van 
de schijn aanwezig. De wens 'eine Metaphysik der Kunst' (1.152) te ontwerpen, 
speelt Nietzsche echter nog parten.  
 Deze ambivalentie wordt door interpreten regelmatig aangegrepen om zijn 
pretentie de metafysica te ontmantelen te kritiseren. De inconsistenties en 
ambiguïteiten uit het latere werk worden gemakshalve tot deze vroege analytische 
labiliteit gereduceerd. Wat betreft de transformatie van de schijnproblematiek wordt 
veelal zijn ondoordachte en overhaaste bekentenis tot een 'umgedrehter 
Platonismus'(7.199) aangehaald. Heidegger en zijn navolgers kunnen er niet genoeg 
van krijgen om Nietzsche op grond van deze uitspraak als 'laatste metafysicus' te 
kenschetsen. Zijn denken zou zich door de simpele omkering binnen metafysische 
opposities blijven bewegen. Sommige Heidegger-interpreten menen echter, dat "het 
(niet) bij een loutere omkering blijft, dat Nietzsche oog heeft voor een dimensie die 

 
Dezelfde Bernays zal na het verschijnen van Die Geburt der Tragödie opmerken dat het zijn 
observaties zijn - zij het sterk overdreven - die in het boek verwerkt zijn.(Janz 1981: I.476) 
Freud, die overigens met een dochter van Bernays trouwt, zal deze 'sublimerende' arbeid van de 
kunst een theoretisch fundament verlenen.  
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voorafgaat aan de opposities van de metafysica" (Visser 1987: 182). Deze 
opmerking is des te interessanter, omdat hier duidelijk wordt, dat Kants epistemolo-
gisch dualisme zich tegen de achtergrond van een 'oorspronkelijker', niet vanuit deze 
oppositie te denken dimensie aftekent.  
 
 "Wat Nietzsche bevalt in het woord 'schijn' (...) is enerzijds dat het de 
ontoegankelijkheid van de werkelijkheid tot uitdrukking brengt voor onze logische 
procedures en distincties, anderzijds dat dit woord ook duidt op de glans, de straling 
die van iets uitgaat. Alle schijn is het produkt van scheppende impulsen, te beginnen 
met de meest elementaire behoeften van het organisme, die verantwoordelijk zijn voor 
de illusie van het bestendige, de imaginaire wereld die de logica, de toepassing van 
logische distincties, heeft mogelijk gemaakt."(Visser 1987: 178) 
 
Voorlopig volstaat het te constateren, dat het te lichtvaardig is van een simpele 
omkering van de tegenstelling zijn-schijn te spreken. Ook de kantiaanse oppositie 
van verschijning en Ding-an-sich schiet tekort om Nietzsches positie te bepalen: 
achter de verschijning gaat 'niets' schuil. Maar juist in de doordenking van dit 'Niets' 
zal blijken dat zijn filosofie een beslissende wending neemt. 
 Pas als de metafysische ondertoon in de teksten na Die Geburt der Tragödie 
geëxpliciteerd en geëlimineerd wordt en Nietzsche, zoals in Zur Genealogie der 
Moral, zijn aandacht op de ontwikkeling van een 'fysiologie van de esthetica' richt, 
kan de verdenking van een omkering definitief worden weggenomen. We kunnen in 
alle voorlopigheid concluderen, dat het aanvankelijk de ook door hem regelmatig 
gebezigde conventionele, metaforische topologieën zijn, die hem aan een metafy-
sische verleiding blootstellen. Zijn steeds scherpere inzichten in de rol van de 
grammatica in het denken maken hem gaandeweg gevoeliger voor zijn eigen 
taalgebruik. Door dit groeiende besef zal het metafysisch taalgebruik steeds verder 
worden teruggedrongen. Ook zal de schrijfwijze steeds aforistischer worden. 
Nietzsche zal met zijn taalgebruik op de momenten, dat de valstrik van de 
grammatica niet te vermijden is - als betrof het Kants transcendentale dialectiek 
waarin een niet weg te nemen transcendentale schijn antinomieën oproept - in soms 
bewust geënsceneerde, maar veel vaker 'onbewuste' schijnbewegingen tegenspraak 
op tegenspraak genereren.10  
 
3 Ontwrichting van de opposities 
Naarmate Nietzsches oeuvre groeit, worden allerlei strategieën zichtbaar waar-door 
gangbare opposities niet zozeer omgekeerd alswel verschoven en ont-wricht 

10  Ik zal in de volgende hoofdstukken betogen dat vanuit de oppositie bewust-onbewust geen 
adequate kenschets van Nietzsches filosofische motieven kan worden gegeven. Met name zijn 
inzicht in de determinerende rol van de taal en haar grammatica voor het zelfbewustzijn en 
metafysische speculaties maken dat deze tegenstelling zich aftekent tegen de wijze waarop hij 
met zijn medium, de taal, en zijn medium met hem omgaat. 
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worden. Het gevecht dat hij levert, is voornamelijk gericht tegen de hegeliaanse 
onderstroom in zijn denken. Het is immers Hegel die, in een laatste even 
majestueuze als vertwijfelde poging om het denken in een omvattende beweging aan 
de top van de wetenschap te plaatsen, aantoont dat de geschiedenis van de westerse 
metafysica zich als een niet aflatende strijd tussen aan elkaar tegengestelde 
systematische posities ontvouwt. Wederzijdse uitsluiting of ontkenning, zo meent 
hij, is echter slechts een eerste bepaling. Een diepgaander onderzoek, dat door hem 
in de Phänomenologie des Geistes (1807) en de Wissen-schaft der Logik (1812-16) 
wordt uitgevoerd, toont aan dat eerder dan elkaar uit te sluiten deze opposities elkaar 
wederzijds definiëren. In Hegels systematische filosofie wordt deze oppositionele 
zelfbepaling van de filosofie doordacht als een tegenspraak die door aan zichzelf te 
gronde te gaan zichzelf fundeert. Dit mondt ten slotte uit in een formeel-
ontologische fundering van de werkelijkheid, waarin zoals gezegd de tegenspraak de 
drijvende kracht is. 
 
 
 
 Excursie 2  Kant en Hegel 
 Dichotomisering en trichotomisering van de werkelijkheid 
 
Kant poogt de metafysica achter zich te 
laten. Het lukt hem, kennis van 
voorheen metafysische objecten me-
thodisch aan banden te leggen door een 
onderscheid te maken tussen kenbaar-
heid en denkbaarheid, waarbij het hem 
in zijn Kritik der reinen Vernunft 
vooral om kennis gaat: "Also ist die Er-
kenntnis eines jeden, wenigstens des 
menschlichen, Verstandes eine Er-
kenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, 
sondern discursiv. Alle Anschauungen, 
als sinnlich, beruhen auf Affektionen, 
die Begriffe also auf Funktio-
nen"(III.109; B93/A68). 
  Kant ziet af van de cartesiaanse 
zelfgenoegzaamheid van het bewust-
zijn - zijn twijfel is niet heuristisch, 
maar kritisch - en concludeert radicaler 
dan Descartes tot een fundamenteel 
epistemologisch dualisme dat slechts 
door de regulatieve arbeid van het den-
ken en niet door een verkapte theologi-

sche argumentatie wordt overbrugd. De 
werkelijkheid valt zo uiteen in twee 
'sferen' die in een elkaar uitsluitende 
relatie tot elkaar staan. Tussen denken 
en zijn gaapt bij Kant nog een kloof, 
'ein Abgrund' (....) die slechts door een 
luchtbrug bestaande uit de postulaten 
van de rede, de Ideeën kan worden 
overspannen. Met het beeld van de 
kloof en de splijting van zijn en denken 
bevestigt hij echter impliciet de 
metafysica die hij wenst te ontkrachten. 
Deze dichotome structuur reproduceert 
zichzelf in de vorm van allerlei oppo-
sities: zintuiglijke indrukken als "Mate-
rie der Empfindungen" staan tegenover 
for-mele structuren als "eine gewisse 
Form"(III. 127; A87/B119); de subject-
object verhouding is oppositioneel, 
maar vormt als zodanig weer een op-
positie met het Ding-an-sich. 
  Deze opposities worden ten slotte 
veran-kerd in een vorm-inhoud 
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oppositie. Dit blijkt uit de analyse en 
situering van de reflectiebegrippen als 
een soort grondbegrippen van de 
verstandscategorieën, die de opmaat 
vormen tot de transcendentale dialec-
tiek. In 'Von der Amphibolie der Re-
flexionsbegriffe' waarin de problema-
tische verwisseling van de noumenale 
en fenomenale sferen aan de orde komt 
(waardoor allerlei mentale entiteiten, 
louter 'Gedankendinge' ontstaan), 
poneert Kant naast de vorm-inhoud 
dichotomie nog een aantal andere con-
stitutieve dichotomieën: 1) "Einer-
leiheit und Verschiedenheit", 2) "Ein-
stimmung und Widerstreit", 3) "das 
Innere und Äußere" en 4) "Materie und 
Form" ook wel als "Bestimmbares und 
Bestimmung" betiteld.(III. 287-91; 
B319-25/A263-69) In een transcen-
dentale reflectie, als "das Bewußtsein 
des Verhältnisses gegebener Vorstel-
lungen zu unseren verschiedenen Er-
kenntnisquellen, durch welches allein 
ihr Verhältnis unter einander richtig 
bestimmt werden kann" (III.285; 
B316/A 260), worden deze dichotome 
paren als 'Grundsätze' gepresenteerd, 
die in een cumulatieve relatie tot elkaar 
staan: de opvolgende funderen de eraan 
voorafgaande.  
  Is de vermeende noodzaak van de 
epistemologisch gefundeerde, 
dichotome structuur wellicht een 
consequentie van Kants definitie van 
het denken als een oordeelsmatig voor-
stellen, waarin immers altijd sprake is 
van een tweedeling, en zou dan de 
structuur van het analytische oordeel 
de grondslag voor zijn dichotomisering 
kunnen zijn?  
 
1 Kant: statische trichotomieën 

Als Kant het oordeel als een 
uitdrukking van de categoriale 
inwerking van het verstand op de 
zintuiglijke indrukken analyseert, 
ontvouwen zich een viertal trichoto-
misch gestructureerde categorieëngroe-
pen, "welches eben sowohl zum Nach-
denken auffordert, da sonst alle Ein-
teilung a priori durch Begriffe Dichoto-
mie sein muß"(III.122; B111/A112). In 
de Kritik der Urteilskraft geeft Kant 
voor het plots verschijnen van driesla-
gen de volgende verklaring: "Soll eine 
Einteilung a priori geschehen, so wird 
sie entweder analytisch sein, nach dem 
Satze des Widerspruches; und da ist sie 
jederzeit zweiteilig (...). Oder sie ist 
synthetisch; und wenn sie in diesem 
Falle aus Begriffen a priori (...) soll ge-
führt werden, so muß nach demjenigen, 
was zu der synthetischen Einheit über-
haupt erforderlich ist, nämlich 1. 
Bedingung, 2. ein Bedingtes, 3. der 
Begriff, der aus der Vereinigung des 
Bedingten mit seiner Bedingung ent-
springt, die Einteilung notwendig 
Trichotomie sein."(X.109; BLVIII/-
ALVnoot) 
  De derde categorie is dus niet wille-
keurig, maar vloeit noodzakelijk voort 
uit een synthetische verbinding van 
beide elementen. Zo meent Kant - als 
aanvulling op de door Aristoteles 
genoemde categorieën - een uitput-
tende en coherente categoriale 
structuur van het verstand te kunnen 
deduceren: kwantiteit, kwaliteit, relatie 
en modaliteit die ieder op zich weer uit 
drie categorieën bestaan. De 
doordenking van de oppositie van de 
eerste twee noodzaakt tot de derde. Zo 
veronderstelt de oppositie eenheid en 
veelheid een omvattende alheid. Deze 
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relaties worden echter nog niet zoals 
bij Hegel dynamisch gedacht. 
  Mocht deze afleiding nog 
aannemelijk lijken, op die van de 
andere trichotomieën is toch wel wat af 
te dingen. Bij de bewering dat limitatie 
of 'Einschränkung' als een noodzakelij-
ke verbinding tussen de twee eraan 
voorgaande categorieën realiteit en 
negatie gedacht moet worden, kunnen 
vraagtekens worden gezet.(Röd 1986: 
48-52) Dit geldt evenzeer voor de cate-
gorie van de gemeenschap in de 
categorien van de relatie als "die 
Kausalität einer Substanz in Bestim-
mung der andern wechselseitig" en de 
noodzakelijkheid in die van de 
modaliteit als zou deze niets anders 
zijn "als die Existenz, die durch die 
Möglichkeit selbst gegeben ist"-
(III.122; B111).  
Met het oog op het bovenstaande kan 
er bij de dichotomische structuur vorm-
inhoud eveneens een vraagteken 
worden gezet. Is er in deze dichotomie 
geen derde positie verondersteld die 
haar als zodanig mogelijk maakt? 
Toegespitst op het kenoordeel houdt dit 
in, dat het Ding-an-sich nooit de 
gekende inhoud kan zijn, maar 
niettemin wel voorondersteld moet 
worden om een oordeel over de 
materiële werkelijkheid mogelijk te 
maken. Het is zelfs nog maar de vraag, 
of de zich in ruimte en tijd aandienende 
zintuiglijke indrukken als primaire 
inhoud opgevat kunnen worden. Zijn 
zij immers niet reeds gestructureerd 
door de zuivere aanschouwingswijzen? 
De 'inhoud' of 'materie' van het formele 
oordeel lijkt eerder een ongeordend 
veelvoud van aandoeningen, een 
"Rhapsodie der Wahrnehmungen". 

Willen we de dichotomie toch handha-
ven dan moeten we wellicht conclu-
deren, dat de inhoud eerder een 
'aandoening', 'prikkel' of 'affect' is dan 
een reeds gestructureerde Anschauung.  
  Affectiviteit maakt bij Kant echter 
geen deel uit van het kenproces. In de 
praktische rede waar het wilsvermogen 
wordt behandeld worden ze als 
heteronome bepalingen met een patho-
logische kwaliteit afgewezen (de 'Acht-
ung' die wel in aanmerking komt, 
wordt eerst transcendentaal uitgezui-
verd). In de analyse van het esthetische 
oordeel worden lust en onlust eveneens 
'getranscendentaliseerd', wat ten slotte 
in de politieke geschriften ook met het 
enthousiasme gebeurt. Maar misschien 
zijn deze amorfe, lichamelijke 
aandoeningen wel de gegevens die 
door de spatio-temporeel bepaalde 
zintuiglijke ontvankelijkheid en de 
formele structuur van het verstand wor-
den 'beoordeeld'. Maar welke invulling 
we er ook aan geven, de vorm-inhoud 
dichotomie blijkt altijd een rest te 
impliceren.   
 
Wat is de status van deze entiteit? Karl 
Jaspers geeft op scherpe wijze de 
problematische verstrengeling van 
inhoud en vorm weer als hij opmerkt, 
dat Kant "...das Subjekt-Objekt-
Verhältnis, in dem wir denkend stehen, 
begreifen, als ob wir außerhalb stehen 
könnten, während wir immer darin 
bleiben. Er dringt an die Grenzen des 
Da-seins allen Seins für uns, um an der 
Grenze den Ursprung des Grenzen 
selber zu erbli-cken, und muß doch 
innerhalb der Grenze bleiben"(Jaspers 
1959: 439). 
  Jaspers heeft Hegels kritiek, waar ik 
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straks op terugkom, verwerkt. Door de 
introductie van de notie 'grens' 
verschuift de vorm-inhoud 
problematiek naar een andere proble-
matiek: van het binnen-buiten, dat zich 
in de overschrijding van de grens 
aandient.  
  Ik volg Jaspers in zijn kenschets van 
het Ding-an-sich en het noumenon als 
een 'Grenzbegriff' (Jaspers 1959: 446), 
dat tegelijkertijd als een niet-zijn en als 
het fundament van de werkelijkheid 
fungeert. Op ver-kapt hegeliaanse 
wijze merkt hij op, dat "...wenn ich die 
Grenze denke, bin ich auch über sie 
hinaus. Indem Kant zeigt, daß es 
unmöglich ist, die Grenze des Begriffs 
zu überschreiten, vollzieht er diese 
Unmöglichkeit"(Jaspers 1959: 446). 
  Deze overschrijding kan bij Kant 
echter geen discursieve beweging zijn: 
het Ding-an-sich wordt niet gekend. 
Niettemin lijkt de 'ervaring' van een on-
benoembare rest in dit begrip van de 
grens verdisconteerd. Het onderscheid 
tussen ervaring en kennis van de grens 
wordt dan ook door Jaspers onder-
kend.  
  In weerwil van Kants 
antimetafysische houding vervalt zijn 
kritische filosofie in de dicho-
tomisering, die zo kenmerkend is voor 
de westerse metafysica. Uit het 
bovenstaande mag bovendien blijken, 
dat Kants dichotomisering problemati-
scher is dan hij doet voorkomen. Op 
indirekte wijze blijkt dit ook in zijn 
analytiek: ten slotte openbaart zich een 
trichotomisering in de vorm van de 
categorieëngroepen. Door het statische 
karakter van Kants filosofie kan deze 
drieslag echter nog niet als een dia-
lectische structuur worden gedacht. 

 
2 Hegel: dynamische drieslag of 
vierslag? 
 
Hegels kritiek op Kant vangt aan met 
een kritiek op diens antinomieënleer, 
waarin de tegenspraak onopgelost 
blijft. Hoe keren deze dichotomieën en 
trichotomieën vervolgens terug? 
 
2.1 Splijting en dichotomieën.  
"Die lebendige Substanz ist ferner das 
Sein, welches in Wahrheit Subjekt, 
oder was dasselbe heißt, welches in 
Wahrheit wirklich ist, nur insofern sie 
die Bewegung des Sichselbstwerdens 
mit sich selbst ist. Sie ist als Subjekt 
die reine einfache Negativität, eben-
dadurch die Entzweiung des 
Einfachen; oder die entgegensetzende 
Verdopplung, welche wieder die 
Negation dieser gleichgültigen 
Verschiedenheit und ihres Gegensatzes 
ist: nur diese sich wiederherstellende 
Gleichheit oder die Reflexion im 
Anderssein in sich selbst - nicht eine 
ursprüngliche Einheit als solche, oder 
unmittelbare als solche - ist das Wahre. 
Es ist das Werden seiner Selbst, der 
Kreis, der sein Ende als seinen Zweck 
voraussetzt und zum Anfange hat und 
nur durch die Ausführung und sein 
Ende wirklich ist."(H3.23)3 
  Deze even lange als cruciale passage 
uit de 'Vorrede' tot de Phänomenologie 
des Geistes bevat elementen die voor 
mijn analyse van Nietzsches werk, 
waarin de zelfsplijting - zoals in 1.1 
duidelijk werd - een beslissende rol 
speelt, van groot belang zijn. 
Bovendien wordt Hegels inzet in een 
notedop weergege-ven. De eenheid van 
denken en zijn, van subject en 
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substantie die zich historisch voltrekt 
in de confrontatie van de Geest met 
zichzelf als Weltgeist, deze letterlijke 
ontvouwing of ontwikkeling van de 
Geest brengt het redelijke en het 
werkelijke steeds dichter bij elkaar. Dat 
het subject als zuivere negativiteit 
wordt gezien hangt samen met Hegels 
kritiek op het statisch en naar zijn 
inzichten onvolledige inzicht van Kant 
in de subjectiviteit. Voor Kant is dit de 
laatste toetssteen van het kenproces, 
terwijl Hegel de subject-object 
dichotomie tegen de achtergrond van 
een omvattender proces situeert. Splij-
ting ('Entzweiung') en verdubbeling 
('Verdopplung') bepalen de werkzaam-
heid van het subject. Slechts doordat 
deze zelfsplijting in het licht van de 
alles omvattende Geest plaatsvindt, die 
zichzelf verrijkt en aan het eind van de 
ontwikkeling volledig verwerkelijkt als 
betrof het een cirkel, is volgens Hegel 
Kants epistemologisch dualisme te 
boven gekomen. 
  Dit 'worden van zichzelf' - luidde de 
ondertitel van Nietzsches Ecce Homo 
niet even paradoxaal: "Hoe iemand 
wordt wat hij is"? - is een dynamisch 
en discursief proces waarin de 
dialectische structuur van de werkelijk-
heid, die zoals gezegd bij Hegel zowel 
het denken - het redelijke - als het zijn 
- het werkelijke - omvat, zich als een 
zich steeds hernemende dynamische 
drieslag openbaart: "Der Geist, der sich 
so entwickelt als Geist weiß, ist 
Wissenschaft."(H3.29) Deze concep-
tualiteit is de brug naar de 
trichotomieën. 
 
2.2 Dynamische trichotomieën.  
Wetenschap, dat wil zeggen, een 

begrippelij-ke uiteenzetting van de 
gehele werkelijkheid, is waar het Hegel 
om gaat. In de inleiding van de 
Phänomenologie des Geistes - aanvan-
kelijk nog met de titel Wissenschaft der 
Erfahrung des Bewusstseins - door-
denkt Hegel systematisch het ontstaan 
van het zelfbewustzijn met als sluit-
steen de rede. De heer-knecht 
problematiek vervult daarin een 
cruciale rol. Vervolgens laat hij zien, 
dat dit in de rede hernomen zelfbewust-
zijn - zo bepalend in Kants systeem - 
zich noodzakelijkerwijs in een om-
vattender begrippelijke orde voegt: in 
de Geest. Dit wordt duidelijk, wanneer 
de geschiedenis van de westerse 
cultuur vanuit haar wetenschappelijke, 
juridische, esthetische en religieuze 
ontwikkelingen wordt geanalyseerd. In 
deze analyse wisselen systematische en 
historische aspecten elkaar af. Zij 
mondt ten slotte uit in het inzicht, dat 
het absolute weten de begrippelijke 
uiteenzetting is van de Geest in en als 
de geschiedenis. Deze discursieve 
uiteenzetting culmineert in Hegels 
absolute idealisme. Het laatste deel van 
de Phänomenologie des Geistes werkt 
Hegel uit in de vorm van een methodi-
sche reflectie op de denkcategorieën 
van het denken zelf. Het resultaat is 
zijn Wissenschaft der Logik. Het eerste 
deel van een tweede oplage rondt hij 
kort voor zijn dood in 1831 af. 
  Hoe werkt Hegel de verhouding 
tussen de dichotomieën en de 
trichotomieën uit? In de Vorrede tot de 
Phänomenologie des Geistes maakt hij 
een snerende opmerking over de 'noch 
tote, noch unbegriffene Triplizität' van 
Kants systeem, dat hij ook wel een 
'lebloses Schema' en louter een 
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'Formalismus' noemt. (H3.48) In de 
laatste paragrafen van zijn systemati-
sche doordenking van de hoogste 
stadia van de Geest in de Wissenschaft 
der Logik merkt hij voorts over de door 
hem geconstateerde drievoudige struc-
tuur van de dialectische dynamiek op, 
dat "wenn man überhaupt zählen 
will"(H6.564) het eerder dan om een 
drieslag om een vierslag gaat: de 
tweede slag of negatie is in zichzelf 
dubbel en pas door de tweede negatie 
wordt de omslag naar een nieuwe 
positiviteit, een nieuwe onmiddel-
lijkheid mogelijk.  
  Toch erkent hij dat de aanzet tot zijn 
inzicht in de trichotomische structuur 
van het denken "ein unendliches Ver-
dienst der kantischen Philosophie"-
(H4.564/5) is. Het dynamische karakter 
van deze tripliciteit gaat in het 
statische, getalsmatige schema 'these-
antithese-synthese' vanzelfsprekend 
volledig verloren. Hegel hanteert deze 
getalsmatige bepaling met tegenzin om 
de dialectische werking van zijn 
systeem te illustreren. Hij werpt Kant 
voor de voeten dat de categorie-en-
groepen statisch zijn en verwijt hem in 
een theologische metaforiek dat hij, on-
danks de uiterlijke schijn, de 'heilige 
drievuldigheid' niet gebruikt heeft voor 
het geheel van zijn categorieënleer. 
Evenmin als de heilige drievuldigheid 
is de dialectische drie-eenheid een in 
zich besloten eenheid, "sondern Einig-
keit, der Schluß zur inhaltsvollen und 
wirklichen Einheit, die in ihrer ganz 
konkreten Bestimmung der Geist ist" 
(H6.389). 
  Toch blijkt ook Hegels drieslag 
kunstmatig. Door het hele systeem 
heen dienen zich nu eens vier- dan 

weer tweeslagen aan. Met name in de 
filosofie van de natuur moet Hegel zich 
in allerlei bochten wringen om zijn 'in 
de werkelijkheid verankerde' drieslag 
terug te vinden. Maar ook in vroegere 
systeemontwerpen, zoals de Jenenser 
Logik (1804/5) zien we zijn worsteling 
om tot een drieslag te komen. Zelfs in 
de Wissenschaft der Logik, waar de 
constructie nog het zuiverst is, is er 
soms sprake van een expliciete vierslag 
of een tweeslag, met name in de 
uiteenzetting van de oordeelsvormen 
en de absolute idee. Bij de eerste volgt 
Hegel eigenlijk ook slaafs de aristo-
telische traditie. Nergens is er een 
rechtvaardiging voor deze afwijkingen 
te vinden.(H6.310)4 
 
3Dynamisering van de kantiaanse 
dichotomieën en trichotomieën  
Wat Hegel van Kant onderscheidt, is 
zijn inzicht in een historische dimensie 
van het denken. Dit wordingsproces, zo 
meent hij, is constitutief voor het aan 
het licht treden van de waarheid, 
hoewel de waarheid er niet door wordt 
bepaald. Er vindt dus geen reductie van 
het denken plaats, maar de materiële, 
historische werkelijkheid wordt in 
toenemende mate in begrippen gevat. 
Hegels kritiek op Kant ligt hierin: Kant 
veronderstelt - zoals het in de inleiding 
tot de Phänomenologie des Geistes 
heet - zijn 'Medium' of 'Werkzeug' (het 
kenapparaat) reeds in zijn onderzoek 
naar de mogelijheidsvoorwaarden 
ervan. Dit inzicht in een petitio 
principii toont wat het betekent om het 
denken al denkend te doordenken: de 
analyse wordt van binnenuit gedy-
namiseerd.  
  Het denken van het zijn, de 
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toenemende identificatie van subject en 
substantie, impliceert een 'Formal-
ontologie' die volgens sommige critici 
een verkapte onto-theologie is. In ieder 
geval wordt de oneindigheid - dat wil 
zeggen: God - op een geheel nieuwe 
ma-nier gedacht. In tegenstelling tot de 
traditionele formele logica, die "... auf 
der im gewöhnlichen Bewußtsein ein 
für allemal vor-ausgesetzten Trennung 
des Inhalts der Erkenntnis und der 
Form derselben, oder der Wahrheit und 
der Gewißheit"(H5.36) berust, gaat 
Hegel ervan uit, dat de vorm zolang ze 
een materiële inhoud vooronderstelt 
eindig is en pas wanneer ze zichzelf tot 
inhoud maakt in een oneindige bewe-
ging wordt opgenomen. Oneindigheid 
wordt bij Hegel dan ook een kenmerk 
van de reflectie. Zolang materie "die 
Form als ihr Nichtsein voraussetzt" is 
zij eveneens oneindig: "jede bezieht 
sich auf die andere, oder nur ihre 
Einheit ist ihre Wahrheit"(H6.93). Een 
waarheid die zich geleidelijk aan in de 
loop van de geschiedenis, waarin zich 
theorie na theorie en - als ver-
uitwendiging daarvan - institutie na 
institutie aandient, steeds meer in zijn 
complexiteit en diepgang ontvouwt.  
 
Kants abstracte en louter formele 
dichotomieën, die het effect zijn van 
een veruitwen-diging, dat wil zeggen 
van een eerste zelf-negatie van een op 
zich ('an-sich') staande positiviteit, 
worden bij Hegel eerst tot een polaire 
spanning gedynamiseerd en vervol-
gens in een tweede negatie opgeheven. 
Dit proces wordt in de wezenslogica en 
wel in de paragrafen van de 'Refle-
xionsbestimmungen' die als de 
methodische as van de Wissenschaft 

der Logik kunnen worden opgevat 
systema-tisch onderbouwd. 
  Hegel voert iedere dichotomie in zijn 
systeem in. Stap voor stap ontwikkelt 
hij de een uit de ander door de als 
tegenspraak gepresenteerde spanning 
tussen beide polen na de opheffing 
weer tot basis van de volgende opposi-
tie te maken. De bij Kant constitutieve 
dichotomie van subject en object vindt 
in systematisch opzicht zijn oplossing 
in de vorm van de dichotomie uiter-
lijkheid-innerlijkheid aan het eind van 
de wezenslogica. Deze oppositie blijkt 
weer de opmaat tot de behandeling van 
de werkelijkheid, die op zich weer de 
opmaat tot de begripslogica is, waarin 
de Wissenschaft der Logik haar hoogste 
uitdrukking vindt.  
  Zo valt de deel-geheel dichotomie, 
eenmaal gedynamiseerd, terug op de 
oppositie krachtuiting. In de weder-
zijdse negatie van kracht en uiting 
wordt ten slotte de dichotomie van de 
innerlijkheid en de uiterlijkheid 
gegene-reerd: "Es ist nur ein leerer 
durchsichtiger Unterschied, der Schein 
vorhanden, aber dieser Schein ist die 
Vermittlung, welche das selbständige 
Bestehen selbst ist."(H6.180) De uiter-
lijkheid of objectiviteit wordt niet meer 
als een uitdrukking, maar als een 
verwerkelijking van een innerlijkheid 
begrepen. (Dit betekent in geschiedfi-
losofisch opzicht dat de Geest zich niet 
in maar als de geschiedenis realiseert). 
  Uiteindelijk komen tot trichotomieën 
ver-heven dichotomieën samen in de 
anticipatie van de absolute idee waarin 
de Geest tot zichzelf komt: "Das 
Absolute ist nur das Absolute, weil es 
nicht die abstrakte Identität, sondern 
die Identität des Seins und Wesens 
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oder die Identität des Inneren und 
Äußeren ist" (H6.191). 
  Deze zelfbewuste totaliteit mag dan 
"die durchsichtige und einfache 
Ruhe"(H3.46) lijken waar Hegels 
filosofie het toonbeeld van zou zijn, 
tegelijkertijd kan zij niet anders 
gedacht worden dan als een geheel dat 
in zich een voortdurende onrust is van 
"Entste-hen und Vergehen, das selbst 
nicht entsteht und vergeht". Van deze 
'Unruhe' getuigt Hegels manier van 
schrijven. Een van de meest 
opmerkelijke aspecten van beide ge-
noemde boeken is, dat zij in het 
lopende betoog - dus niet in de meer 
technische op- en aanmerkingen - 
nauwelijks een moeilijk woord 
bevatten en dat de beginnende lezer 
niettemin de indruk heeft dat hij, 
ondanks het feit dat ieder woord op 
zich te begrijpen is, er niets van snapt. 
Een van de oorzaken is natuurlijk het 
door Hegel gebezigde jargon.    Zonder 
de iets te makkelijke suggestie te wek-
ken dat zijn begrippenapparaat 
'eigenlijk' eenvoudig te begrijpen is en 
zonder meer in termen van een ander 
filosofisch jargon vertaald kan worden, 
meen ik toch dat een zorgvuldige 
lezing veel van de mystiek van termen 
als 'Geist' en systematische aspecten als 
'an-sich', 'für-sich' en 'an-und-für-sich' 
wegneemt. Een van de redenen van de 
on-doorgrondelijkheid van dit jargon 
ligt hierin dat Hegel wilde hij in zijn 
zinnen de dynamiek van het denken 
weergeven. In een enkele zin kan hij, 
uitgaande van zijn dialectische dyna-
miek, vanuit het standpunt van het nog 
niet-gedachte an-sich iets beschrijven 
om direkt daarop deze positie te her-
nemen vanuit de reflexieve door-

denking ervan: het für- sich. Of hij gaat 
nog een reflexief niveau verder en 
beschrijft het an-sich vanuit de 
doordenking van deze reflexieve bewe-
ging: vanuit de an und für sich positie. 
Het is zelfs mogelijk, dat hij deze 
verschillende 'perspectieven' op elkaar 
ent: dit geeft hij aan met de uitdrukking 
'für uns' of 'für es'. Zo ontstaat er een 
netwerk van reflexieve wendingen die, 
zo zouden we kunnen stellen, de 
textuele gestalten zijn van de 
denkbewegingen die hij probeert te be-
schrijven. In feite levert hij door deze 
stilering de lezer uit aan het denkproces 
dat hij wil beschrijven. De lezer wordt 
zonder dat deze zich dit bewust is 
letterlijk aan het denken gezet. Hegels 
taal, zo zou met enige verbeelding 
kunnen worden gesteld, 'mimt' het 
denkproces.5 
Dit geeft Hegel aan met een metafoor, 
die nogal onwennig aandoet. Door een 
minimale verdraaiing van de blik op 
zijn werk waardoor het als een 
turbulente beschrijving van een 
nimmer eindigend proces verschijnt, 
blijkt deze toch heel toepasselijk: "Das 
Wah- 
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re ist so der bacchantische Taumel, an 
dem kein Glied nicht trunken 
ist..."(3.46). Dit dionysische element 
dient men voor ogen te houden om te 
begrijpen waarom Nietzsches werk 
allerlei hegeliaanse elementen bevat. 
 
 
 
Willen we Nietzsches teksten niet-metafysisch lezen, dan ontkomen we er niet aan 
aan te tonen, hoe de door de metafysische traditie geformuleerde opposi-tionele 
dichotomieën in zijn filosofie worden getransformeerd. Hoewel een metafysische 
lezing van zijn kritiek de verst reikende 'posities' - de Wil tot Macht of de Eeuwige 
Wederkeer - opvat als hernieuwde pogingen de eenheid der tegendelen op begrip te 
brengen, is er wel degelijk een niet-metafysische - later zal blijken: een esthetische - 
lezing mogelijk. Vooruitlopend op de komende hoofdstukken houdt dit in, dat er een 
genealogische herlezing van de conventionele lezing en een 'differentiële' duiding 
van de door Nietzsche geïntroduceerde oppositieparen is vereist. Dan zal blijken, dat 
er in de kritiek van de metafysische opposities iets anders gebeurt dan de simpele 
omkering, waarop menig criticus zich beroept. 
 In de periode na Die Geburt der Tragödie dient zich een 'positivistische' 
Nietzsche aan die het statuut van waarheid en kennis vanuit een negatief-kritische 
positie analyseert: hij zet zich ertegen af zonder zijn eigen positie te expliciteren. De 
extatische ervaring waarin de dissonantie van het zijn opklinkt, verdwijnt uit beeld, 
totdat deze in de periode van Also sprach Zarathustra weer in haar volle omvang 
naar voren treedt. Deze wisselingen moeten alle geanalyseerd worden, willen we een 
juist oordeel over de zogenaamde 'omkeringen' van de metafysische opposities 
kunnen vellen. Daarbij zijn Nietzsches opvat-tingen over de aard en de rol van de 
taal en van de geschiedenis die in de tweede periode doorzetten, van doorslaggevend 
belang. 
 In iedere nieuwe tekst na Die Geburt der Tragödie tot aan Zur Genealogie 
der Moral en Götzen-Dämmerung duiken de 'omkeringen' van traditionele oppo-
sities op. Ze worden op een structureel overeenstemmende wijze ontwricht. Naast 
schijn-zijn en lichaam-geest zijn de belangrijkste, zo we ze naar kantiaans model 
rangschikken: waar-onwaar, goed-kwaad en mooi-lelijk. Nietzsche oriënteert zich 
vaak op de kantiaanse driedeling van de vermogens, hoewel hij zich aan het vermo-
gensbegrip als zodanig probeert te ontworstelen: "Wir sind miß-trauisch, vom 
'Denkenden' 'Wollenden' 'Fühlenden' in uns auszugehen. Das ist nur ein Ende und 
jedenfalls das Verwickeltste und Schwerst-Verständliche" (11.96). Zijn aandacht is 
gericht op een 'sfeer', die zich voorbij deze vermogens op niet-begrippelijke wijze 
laat ervaren. 
 Ik wil in aansluiting op het voorgaande beginnen met een systematische 
analyse van de esthetische oppositie. Aan de hand van de ethische oppositie goed-
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kwaad wil ik vervolgens op grond van de inhoudelijke aspecten van Nietzsches 
genealogisering van deze oppositie iets concreter aangeven hoe de transformatie van 
de metafysische opposities gedacht zou kunnen worden. De kentheoretische 
oppositie zal uitgebreid in het volgende hoofdstuk worden behandeld, omdat de 
oppositie waar-onwaar een niet te onderschatten rol speelt in de filosofische 
waardering van Nietzsches werk. Bij de meest welwillende lezer dient zich immers 
op een bepaald moment de vraag aan of Nietzsche met zijn stellingen zijn eigen 
theorie niet onderuit haalt. Of, om enigszins vooruit te lopen, de Wil tot Macht als 
resultaat van een denkproces, als een begrip èn tegelijk als mogelijkheidsvoor-
waarde van het begrippelijk denken, Nietzsches filosofie niet óf opblaast óf tot 
louter een cirkelredenering maakt. 
 
3.1 Mooi-lelijk: 'principiële' dissonantie.  
Niet het schone, meent Nietzsche, wekt genot of lust, maar de dissonans van de 
muziek en het disharmonische. Zelfs het lelijke is lustvol als "die Betrachtungsform 
der Dinge, unter dem Willen, einen Sinn, einen neuen Sinn in das sinnlos 
Gewordene zu legen"(12.113). In een lange aantekening, geschreven ten tijde van de 
heruitgave van Die Geburt der Tragödie onder de kop "Der tragi-sche Künstler" 
waarin hij zijn latere wilsbegrip in de extatische toestand als de affirmatie van de 
tragisch-dionysische toestand verwerkt, legt hij, zoals dit later ook bij het 
waarheidsbegrip zal gebeuren, aan het esthetische oordeel een 'Gefühl der Fülle', een 
'Machtgefühl' ten grondslag. Zo wordt in de tragedie aan de voorstelling van het 
lelijke en het lijden lust ervaren, "während der Geschmack am Hübschen und 
Zierlichen den Schwachen, den Delikaten zugehört"(Nietzsche 1980: 574)11. De 
liefde voor de schoonheid wordt derhalve van 'ein Vermögen', 'ein Ausdruck von 
Unvermögen', een gebrek aan kracht.  
 Aan het dissonante wordt weliswaar lust beleefd, maar het vergt niettemin 
een schone schijn om niet aan de erdoor opgeroepen spanning ten onder te gaan. Dit 
geldt voor het kunstwerk, maar evenzeer voor de mens in zoverre deze zijn bestaan 
vorm geeft. Nietzsche eindigt zijn eerste boek dan ook met de volgende overweging: 
 
 "Könnten wir uns eine Menschwerdung der Dissonanz denken - und was ist 
sonst der Mensch? - so würde diese Dissonanz, um leben zu können, eine herrliche 
Illusion brauchen, die ihr einen Schönheitsschleier über ihr eignes Wesen dec-
ke"(1.155). 
 
Het gebruik van begrippen als 'ihr eigenes Wesen' is nog te wijten aan de door 
Nietzsche zelf in latere teksten gewraakte behoefte aan een 'Artistenmetaphy-
sik'(1.13). Ik ga voor het gemak aan de te suggestieve metafoor van het bedekken 

11  Sommige citaten zijn uit Der Wille zur Macht, de mede door Nietzsches zuster 
samengestelde tekst die in 1901 is uitgegeven en lange tijd aan Nietzsche is toegeschreven. Zie: 
Nietzsche 1980. 
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voorbij, waarin immers een vermoeden van een ontologisch primaat van de 
dissonantie wordt opgeroepen. De oppositie tussen een dissonantie die zich als het 
lelijke manifesteert en het schone is vals, omdat de spanningsvolle dissonantie in 
zichzelf weer een oppositie lijkt te vatten. Kunnen we immers een dissonantie 
anders denken dan als een onlustwekkende trilling tussen twee tonen? Toch lijkt 
Nietzsche te suggereren, dat deze 'meer oorspronkelijke' polariteit niet verder kan 
worden uiteengezet, wat we als een indicatie voor het niet-discursieve, sterker niet-
logische karakter ervan mogen interpreteren. 
 Een genealogische vernietiging van de oppositie richt zich op de gedachte, 
dat er 'eerst' deze dissonantie is. Deze noodzaakt 'vervolgens' tot een schone schijn, 
tot een versluiering of verhulling. Het mag duidelijk zijn, dat 'eerst' en 'vervolgens' 
niet chronologisch, maar systematisch dienen te worden opgevat. Deze 
problematische primaatstelling wijst erop, dat de negatieve term van de esthetische 
oppositie niet in een privatieve relatie tot de positieve staat, zoals bij Plato en zijn 
navolgers het geval is: de negatieve term wordt niet vanuit een gebrek aan 
positiviteit gedefinieerd. De dissonantie manifesteert zich als het lelijke, dat als 
reactie het schone genereert. Het schone is in die zin reactief, het lelijke actief. Het 
lelijke affirmeert het 'wezen' van het leven, het schone probeert dit te maskeren en in 
zijn voordeel te beslechten. In het lelijke, met andere woorden, wordt het leven in 
zijn 'wezen'lijke gedaante ervaarbaar. 
 Ook in Zur Genealogie der Moral komt deze ontwrichting van de oppositie 
terug. Daar vraagt Nietzsche zich af, waarom de christelijke wreedheid ten aanzien 
van het lichaam en de geest zo vol lust kan zijn en de effecten van deze wreedheid 
als mooi worden ervaren: 
 
 "Was wäre denn 'schön', wenn nicht erst der Widerspruch sich selbst zum Be-
wusstsein gekommen wäre, wenn nicht erst das Hässliche zu sich selbst gesagt hätte: 
"ich bin hässlich"?... Zum Mindesten wird nach diesem Winke das Räthsel weniger 
räthselhaft sein, in wiefern in widersprüchlichen Begriffen, wie Selbstlosigkeit, 
Selbstverleugnung, Selbstopferung ein Ideal, eine Schönheit angedeutet sein 
kann"(5.326). 
 
De (zelf)negatie wordt tot positiviteit. Ook hier treedt het privatieve karakter van de 
door de metafysica als positief gekwalificeerde term aan het licht. Deze tegenspraak, 
die pas uit de erkenning van dat wat zichzelf tegenspreekt - het lelijke in het schone 
- kan ontstaan, ligt blijkbaar ten grondslag aan de christelijke ascese: in de 
wreedheid constitueert zich een moreel subject. De wreedheid heeft "eine Fülle von 
neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung an's Licht gebracht und vielleicht 
überhaupt erst die Schönheit"(5.326). Deze wending impliceert dat de kantiaanse, 
moderne mens voor wie het schone vooral een symbool van het goede is, dit inzicht 
slechts ten koste van zichzelf kan accepteren. Een bevestiging ervan leidt 
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onvermijdelijk tot zelfverlies.12 
 Ook hier is een ontwrichtende omkering werkzaam: het lelijke dat zichzelf 
als het ware verdubbelt genereert het schone, zoals het bewustzijn van de schijn 
resulteert in een verdubbeling die de toeschouwer aanzet iets 'erachter' te vermoeden 
of "verder te kijken". Niet onbelangrijk zijn Nietzsches toevoegingen dat het hier 
niet om een 'Empfindung', maar om 'Bewusstsein' gaat. Op deze 
conceptualiseringsdwang van het denken en het bewustzijn richt zich immers zijn 
kritiek. Aan de zelfverloochening van de asceet, aan deze "Künstler-Grausamkeit' 
zijn volgens Nietzsche 'negative Ideale' verbonden zoals 'Gott' en 'Entselbstung'. 
Zodra de negativiteit naar buiten wordt geprojecteerd ontstaan de imperatieven van 
het medelijden en de naastenliefde, waaruit de christelijke cultuur telkens weer haar 
kracht heeft weten te putten. 
 Evenmin als de oplossing van de oppositie schijn-zijn - als negatie van de 
elkaar wederzijds negerende en definiërende posities - een verrijkte overgang naar 
een 'redelijker' zijn inhoudt, wordt bij Nietzsche de oppositie tussen het schone en 
het lelijke 'in een hogere orde' opgelost. Zijn genealogische kritiek erop dwingt de 
blik veeleer in tegengestelde richting: ze verwijst naar een 'achterliggende' 
dissonantie en naar een dubbele negatie - namelijk eerst die van het leven en 
vervolgens die van het lelijke - die ten slotte als reactief produkt het schone 
genereert. De beoogde positiviteit is niet het resultaat van een logische negativiteit, 
maar gaat daar veeleer aan vooraf in de hoedanigheid van een onoplosbare spanning 
die nu eens 'Widerspruch' dan weer 'Dissonanz' heet, zodra we er op discursieve 
wijze greep op willen verkijgen, dat wil zeggen deze willen begrijpen. Deze 'posi-
tiviteit' wordt misschien wel als een lustvolle spanning ervaren die als zodanig de 
gedragingen van individuen inspireert. In ieder geval wordt vanuit deze gedachte 
begrijpelijk waarom Nietzsche haar eerst als een overvloedige lichamelijkheid denkt 
en later als een Wil tot Macht kenschetst: 
 
 "Wille? Das eigentliche Geschehen alles Fühlens und Erkennens ist eine 
Explosion von Kraft: unter gewissen Bedingungen (äußerste Intensität, so daß ein 
Lustgefühl von Kraft und Freiheit dabei entsteht) nennen wir dies Geschehn 'Wol-
len'"(11.64). 
 
Zo wordt de overgang naar de wil inzichtelijk. Nietzsche anticipeert op deze 
omzetting, wanneer hij 'dieses ganze aktivische 'schlechte Gewissen''(5.326) dat aan 
de reactieve slavenmoraal van het christendom ten grondslag ligt, een 'Instinkt der 

12 In Götzen-Dämmerung lijkt hij echter weer een traditionele oppositie te hanteren. Hoewel hij, 
aangezet door zijn dan ontwikkelde inzicht in het semiotisch gehalte van moraal en esthetiek, 
stelt dat "das Schöne an sich bloß ein Wort ist"(6.123), wijst hij er tevens op dat "physiologisch 
nachgerechnet, alles Hässliche den Menschen schwächt und betrübt"(6.124). Het lelijke krijgt 
uitsluitend een positieve waardering, als het in polemische zin tegen de schoonheid, tegen het 
bewustzijn en tegen het denken wordt ingezet. 
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Freiheit' noemt en hij er vervolgens terloops aan toevoegt: "(in meiner Sprache 
geredet: der Wille zur Macht)"(5.326). 
 
3.2 Geest-lichaam: wil   
In deze nieuwe gestalte van de wil wordt tevens de cartesiaanse oppositie lichaam-
geest opgeblazen. De kritiek op het mechanisme versterkt deze vernietiging. In 
Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886) stelt 
Nietzsche de aard van de wil systematisch aan de orde. Door zoveel mogelijk af te 
zien van metafysisch geladen interpretaties van de wil verschijnt de wil als een com-
plexe veelheid van krachten, die uitsluitend op elkaar inwerken. In deze 
krachtennotie zit al een metafysicakritiek verdisconteerd: Nietzsche had, 
geïnspireerd door Lange, de newtoniaanse kosmologie die door Kant en Hegel 
metafysisch is vertaald, al van enige kantttekeningen voorzien.13 Als we ons, om de 
metafoor van de krachten te vermijden, tot een andere wenden om dit te verduide-
lijken, zouden we kunnen spreken over een 'Widerstand' of 'Hem-mung' die door 
deze krachten zelf ten opzichte van elkaar worden opgeroepen. Het gaat - om het 
minimaal te formuleren - om een spanningsverschil.14 Dat in 'Widerstand' of 
'Hemmung' naast de voor de moderniteit zo kenmerkende categorieën van 
aantrekking en afstoting als grondstructuur van de newtoniaanse krachtentheorie 
Nietzsches vroegere 'Dissonanz' doorwerkt, ligt voor de hand.  
 De spanning kan door het bewustzijn echter nimmer louter als een krach-
tenverhouding worden gedacht. Gedachten - zelfs die van 'Widerstand' en 
'Hemmung' - zijn bij voorbaat gewaardeerd. De door Nietzsche gekritiseerde 
categorieën ontlenen hun waarde aan de eerder genoemde negatieve idealen, 
waaraan de christelijke mens zijn identiteit als kennend en moreel subject ontleent. 
Zo worden er 'bevelende' en 'gehoorzamende' krachten ervaren, wat reeds een hiërar-
chische ordening vooronderstelt. Dit 'bevelen' en 'gehoorzamen' impliceert dus, hoe 
minimaal ook, een waardeoordeel, impliciet zelfs een morele waardering.  
 Hoewel Nietzsche Hegels Phänomenologie des Geistes nooit heeft gelezen, 
dringt zich hier een vergelijking op met de heer-knecht problematiek die door Hegel 
in systematisch opzicht als een constituent van het zelfbewustzijn wordt 
gepresenteerd. Of in zijn eigen nogal weerbarstige terminologie: "Die Doppel-

13 Zie verder: excursie 5.3. 
14 In De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine (1985) wijzen Piet Vroon en 

Douwe Draaisma op 'wortelmetaforen'(278) en op de wijze waarmee de werking van de 
menselijke geest in de loop der eeuwen is verbeeld. Elke metafoor blijkt gebonden aan natuur-
wetenschappelijke inzichten die in een bepaalde tijd in opmars zijn. Zowel de ontwikkeling van 
de stoommachine als de ontdekking van de electriciteit zijn in Nietzsches metaforiek terug te 
vinden.(Vroon/Draaisma 1985: 131-2) De metafoor van krachten komt niet aan de orde, maar 
lijkt verdisconteerd te zijn in de andere. Dat Nietzsche zich evenals Kant en Hegel van de 
krachtenmetafoor bedient, is overigens geen weerlegging van Nietzsches filosofische inzichten. 
Veeleer is dit een bevestiging van zijn stelling, dat begrippelijkheid - dus ook de  zijne - zich in 
metaforiek 'fundeert'. 
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sinnigkeit des Unterschiedenen liegt in dem Wesen des Selbstbewußtseins, 
unendlich, oder unmittelbar das Gegenteil der Bestimmtheit, in der es gesetzt ist, zu 
sein"(3.145). En even verder situeert hij deze strijd iets minder cryptisch: "In dieser 
Bewegung sehen wir sich den Prozeß wiederholen, der sich als Spiel der Kräfte 
darstellte, aber im Bewußtsein"(3.147; cursief,ho). 
 Het grote verschil met Nietzsches analyse ligt precies hierin, dat Nietzsche 
zich geenszins oriënteert op de in zichzelf besloten ontwikkeling van het zelf-
bewustzijn als moment van de ontvouwing van de Geest. Toch vallen ook bij Hegel 
niet alleen regelmatig, maar zelfs in structurele zin begrippen als 'Verdopplung' en 
'Entzweiung'. Dat juist in dit hoofdstuk van Hegels tekst de begeerte en de dood zo'n 
vooraanstaande rol spelen duidt erop dat Hegel hier evenmin om een affectieve 
component heen kan.15 
 Maar zoals voor Hegel de geest een oneindige zelfsplijting 'is', is voor 
Nietzsche de wil evenals het leven 'per definitie' in zichzelf gespleten. In Jenseits 
von Gut und Böse wordt daarvan een uitgebreide beschrijving gegeven. De wil, 
begint Nietzsche heel voorzichtig, "scheint mir vor Allem etwas Complicirtes, 
Etwas das nur als Wort eine Einheit ist"(5.32). Met dit nominalisme wijst Nietzsche 
een ongedeeld ontologisch primaat van de autonome wil af. De grondslagen van de 
wil zijn verre van eenduidig en haar werkzaamheid is zeker niet - zoals Kant 
meende - tot een enkelvoudig principe terug te voeren. Voor Kant is dit wel het 
geval, ondanks de zeer complexe denkbeweging die hij moet voltrekken om deze 
eenduidige oorzaak, dat wil zeggen de vrijheid als een noodzakelijk postulaat van 
een regulatief principe voor het handelen, overtuigend te presenteren.  
 De wil is een samengesteld proces dat niet dan op nominalistische wijze op 
één noemer kan worden gebracht. Hij heeft een gevoelscomponent, waaronder een 
begeleidende spiergewaarwording. Er is een mentale component, dat wil zeggen een 
onlosmakelijk met de wilsact verbonden commanderende gedachte. En ten slotte is 
er een affectieve component: het affect van het commando. De suggestie van de 
wilsvrijheid zou volgens Nietzsche met name door de laatste worden veroorzaakt: 
het superioriteitsgevoel dat men krijgt als gevolg van het besef dat de ander in ons 
moet gehoorzamen. Dit alles impliceert een gericht-heid op een 'doel', waarop het 
handelen zich oriënteert en waardoor het bete-kenis en richting krijgt. Deze 
spanningsverhouding dient niet zozeer op inter- als wel op intrasubjectieve wijze te 
worden begrepen: iets beveelt iets anders in 'ons' dat moet gehoorzamen. Zo is een 
individu bevelende en gehoorzamende, meester en knecht tegelijkertijd. Het subject, 
de autonome wil is bij voorbaat gespleten. Pas vanuit deze spreiding kan het zich 
centreren om zich vervolgens weer met zichzelf uiteen te zetten zoals dit in de 

15 Alexandre Kojève heeft in zijn Introduction à la lecture de Hegel (1947) deze paragrafen uit 
Hegels tekst aangegrepen om een historisch-materialistische lezing van de Phänomenologie des 
Geistes te ontwikkelen, waarin de heer-knechtproblematiek als het exemplarische geval van de 
klassenstrijd wordt gepresenteerd. Zie verder: hoofdstuk 7 en 13, waarin de rol van Kojève 
verder wordt uitgewerkt. 
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hegeliaanse ontwikkeling van de Geest gebeurt.  
 Als deze lezing enige geldigheid bezit, is zij vernietigend voor iedere simpli-
ficerende politieke interpretatie van de Wil tot Macht, omdat ze een geheel nieuw 
licht op de ogenschijnlijke tegenstelling tussen een heren- en een slaven-moraal 
werpt. Reeds Kant wees erop,  
 
 "daß man auch an bloßer Kraftanwendung, an dem Bewußtsein seiner Seelen-
stärke in Überwindung der Hindernisse, die sich unserem Vorsatze entgegensetzen, an 
der Kultur der Geistestalente, u.s.w. Vergnügen finden könne, und wir nennen das mit 
Recht feinere Freuden und Ergötzungen, weil sie mehr, wie andere, in unserer Gewalt 
sind, sich nicht abnutzen, das Gefühl zu noch mehrerem Genuß derselben vielmehr 
stärken, und, indem sie ergötzen, zugleich kultivieren"(VII.131; A44). 
 
Nietzsche lijkt hieraan te refereren als hij opmerkt dat  
 
 "das Verlangen nach Freiheit, der Instinkt für das Glück und die Feinheiten 
des Freiheits-Gefühls gehört ebenso nothwendig zur Sklaven-Moral und -Moralität, 
als die Kunst und die Schwärmerei in der Ehrfurcht, in der Hingebung das regelmässi-
ge Symptom einer aristokratischen Denk- und Werthungsweise ist"(5.212). 
 
Toch laakt hij even daarvoor zelf deze nogal schematische indeling van twee elkaar 
uitsluitende moralen. Er is veeleer sprake van mengvormen, "noch öfter das 
Durcheinander derselben und gegenseitige Missverstehen, ja bisweilen ihr hartes 
Nebeneinander - sogar im selben Menschen, innerhalb Einer Seele" (5.208). 
 Het gaat hier dus niet om de vrije of onvrije wil van een ongedeeld - in-
dividueel - autonoom subject: "Der 'unfreie Wille' ist Mythologie: im wirklichen 
Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen"(5.36). In de loop van 
zijn filosofische ontwikkeling heeft Nietzsche zich blijkbaar ver van zijn vroege, 
nog sterk door Schopenhauer en door Kant bepaalde opvattingen verwijderd. Kant 
werpt wel de vraag naar de achterliggende affecten van de plicht op, maar 
concludeert vervolgens dat wij 
 
 "... in der Tat aber selbst durch die angestrengteste Prüfung hinter die 
geheimen Triebfedern niemals völlig kommen können, weil, wenn vom moralischen 
Werte die Rede ist, es nicht auf die Handlungen ankommt, die man sieht, sondern auf 
jene innere Prinzipien derselben, die man nicht sieht"(VII.34; BA24,25). 
 
Geen handeling dus, maar gecentreerde intentie. Bij Nietzsche lossen vrijheid, 
autonomie en zelfbepaling van de rede echter op in een in zichzelf gespleten wil. 
Deze zou door Kant uitsluitend als een heteronoom bepaalde, aan pure willekeur 
overgeleverde kracht zijn afgedaan. Vanuit zijn optiek is het onmogelijk voor het 
subject zijn 'zelfoverwinning', 'zelfoverstijging' of zelfsplijting te willen. Dit zou 
neerkomen op een keuze voor een heteronome bepaling wat een contradictio in 
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terminis is. Eerst door splijtende beweging of anders gesteld: door het trekken van 
een grens ontstaat er een 'binnen' en een 'buiten', een 'boven' en 'onder', een 
'bevelende' en een 'gehoorzamende' en eenmaal gepersnifieerd: een beul en een 
slachtoffer. "Unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen"(5.33) aan de 
top waarvan het Ik zich vestigt door middel van schijnbewegingen van de rede, die 
Kant in de transcendentale dialectiek in een viervoudige doordenking als 
'paralogismen' betitelt.(IV.353; B419)   
 De wil reproduceert in zijn voortdurende zelfsplijting een spanning, waarin 
hij tegelijkertijd zichzelf en iets anders buiten dit zelf 'is'. Dit betekent, dat het 'zelf' 
noch een voorwaarde voor de splijting, noch het produkt van deze splij-ting is: het 
'zelf' is retrospectief bezien gelijk-oorspronkelijk met zijn 'tegendeel'. Het opheffen 
of oplossen van deze 'zelf'opgeroepen weerstand wekt lust en onlust tegelijk. Zij 
bepalen elkaar wederzijds. Zo blijkt de 'zelf'splijting de raison d'être van de wil. Dit 
houdt in, dat de 'zelf'affirmatie zich voltrekt in het licht van een onoplosbare diffe-
rentie. De differerende 'intentie' identificeert Nietzsche louter nominalistisch als 
'Wil' tot Macht. Zij wordt ook wel 'Pathos der Distanz' genoemd. Daarin gaan - 
evenals in zijn eerdere uitspraak "Zum Pathos, nicht zur Handlung bereitete Alles 
vor"(1.85) - passie en actie een nieuw verbond aan. In tegenstelling tot Kants begrip 
van de autonomie wordt deze 'wil' door een onoplosbaar verschil geconstitueerd. 
Maar niet alleen 'wil' ook 'macht' heeft in Nietzsches analyse een geheel andere 
inhoud dan door-gaans het geval is. Ik kom daar in hoofdstuk 5 uitvoerig op terug. 
De vragen "aber wer fühlt Lust?" of "aber wer will Macht?" zijn vanuit dit radicaal-
kritische perspectief weliswaar 'absurde Fragen', maar desondanks, voegt Nietzsche 
eraan toe, "es bedarf der Gegensätze, der Widerstände, also, relativ, der übergrei-
fenden Einheiten ... lokalisirt ---"(13.260). Mogen we uit deze spaarzame op-
merkingen uit de vroege aantekening opmaken, dat Nietzsche de noodzaak van een 
begrippelijke omvatting wel degelijk inziet, maar dat hij dan reeds het noodzakelijk 
fictieve karakter, de apollinische schijn ervan bevroedt? 
 Als Nietzsche in 1888, net voordat hij zijn project van Der Wille zur Macht 
waarvoor hij vele schetsen had gemaakt opgeeft en in een kritiek op het mecha-
nistische verklaringsmodel de aard van zijn gedachten omtrent de wil kort 
weergeeft, spreekt hij in natuurwetenschappelijke termen: "dynamische Quanta, in 
einem Spannungsverhältniß zu allen anderen dynamischen Quanten"(13.259). Het 
nog enigszins statische 'Wesen' uit de vroege teksten is nu opgelost in een dynamiek, 
die hij niet meer vanuit de oppositie zijn-worden verheldert, maar als een 'Pathos' 
typeert: de meest elementaire "Thatsache, aus der sich erst ein Werden, ein Wirken 
ergiebt"(13.259). Geheel in overeenstemming met zijn nog lichtelijk newtoniaans 
gekleurde natuuropvatting verwijst hij voor een antwoord op de vraag wat een 
krachtsquantum is, naar de "Wirkung die es übt und der es widersteht"(13.258). Het 
idee dat er 'Dinge' zijn die aan deze werking ten grondslag liggen - zoals in het 
mechanistische, humeaanse biljartmodel - is louter 'Fiktion': 
 
 "Eine Übersetzung dieser Welt von Wirkung in eine sichtbare Welt - eine Welt 
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für's Auge - ist der Begriff 'Bewegung'. Hier ist immer subintelligirt, daß etwas wird, - 
hierbei wird, sei es nun in der Fiktion eines Klümpchen-Atoms oder selbst von dessen 
Abstraktion, dem dynamischen Atom, immer noch ein Ding gedacht, welches wirkt, - 
d.h. wir sind aus der Gewohnheit nicht herausgetreten, zu der uns Sinne und Sprache 
verleiten"(13.258). 
 
 
Het 'Ik' en zijn 'wil' zijn, zo luidt de conclusie, evenals het 'ding' 'ein Klümpchen-
Atom'. De taal met haar grammatica verleidt ons tot dergelijke substantiveringen. 
Subject, object, oorzaak, ik, ding, dader - woorden die zich alle weer oppositioneel 
kunnen groeperen - zijn woorden zoals 'zonsopgang' en 'zonson-dergang': ook deze 
worden na Copernicus gebruikt zonder dat iemand nog gelooft, dat de zon rond de 
aarde draait. Zelfs de leer van de beweging is in die zin "eine bloße Semiotik und 
nichts Reales"(13.258) en mechanica slechts 'Bil-derrede'(13.260). Zodra deze 
fictieve klonteringen, deze fixaties worden door-grond  
 
 "bleiben Kräfte übrig: in jedem kleinsten Augenblick andre Kräfte: im 
unendlich-kleinsten Zeitraum immer eine neue Kraft, d.h. die Kräfte sind gar nicht 
wirklich. Es gibt keine eigentliche Wirkung von Kraft auf Kraft: sondern in Wahrheit 
existirt nur ein Schein, ein Bild"(7.527/8). 
 
Toch zal Nietzsche het 'atoom-klompje' in zijn latere aantekeningen rehabiliteren. In 
zijn kritiek op de krachtenmetafysica16 verwerpt hij uiteindelijk ook het stoten van 
de repulsiekracht als laatste 'grond': 'iets' stoot, maar deze 'Nicht-Stoß' is als een 
krachtenveelheid "der Anordnung, Einordnung, Anhäng-lichkeit, überleitenden und 
zusammenknüpfenden Kraft. So ein Klümpchen kann nachher als Ganzes 
'stoßen'!"(9.542) Hiermee voert Nietzsche de paradox ten top. Deze is alleen te 
begrijpen als deze krachtenveelheid, wanneer een spanning gedacht wordt van 
elkaar onderwerpende en zich tegen elkaar verzettende krachten. Deze sorteren op 
een ieder willekeurig moment effecten, waardoor de samenstelling van de krachten 
onmiddellijk verandert. Deze veranderde 'toestand' is opnieuw als een klompje te 
beschouwen. 
 
 
 
 Excursie 3  
 De antinomische aard van het denken 
 

  
16 Zie: excursie 5.4. 

In de Kritik der Urteilskraft behandelt 
Kant een tweetal antinomieën die met 
het smaakoordeel ten aanzien van het 

schone en het verhevene samenhangen. 
Het gaat daarbij respectievelijk om de 
relatie tussen oordeelsvermogen en 
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verstand of die tussen het oor-
deelsvermogen en de rede. In het 
smaakoordeel gaat het niet om kennis 
noch om de wil, maar om de al dan niet 
met lust of onlust gepaard gaande 
ervaring van het esthetische. Het 
'interesseloses Wohlgefallen' ten aan-
zien van het schone wordt niet door het 
gecontempleerde (kunst)'object' 
beroerd: het oordelend subject schept 
door de harmonieuze overeenstemming 
van zijn vermogens in de contemplatie 
behagen. Hoewel het smaakoordeel 
singulier is, wordt door het postulaat 
van de gemeenschapszin, de sensus 
commu-nis, toch een algemeen oordeel 
mogelijk.  
 
1 Antinomieën binnen Kants systeem  
De eerste antinomie betreft precies dit 
'objectieve' gehalte van het subjectieve 
smaakoordeel. Hoewel er namelijk 
over smaak geen begrippelijk oordeel 
kan worden geveld, werkt er wel 
degelijk een gedeeld 'gevoel' in door: 
het smaakoordeel mag dan geen ken-
oordeel zijn, het kan wel degelijk aan-
spraak maken op de instemming van 
anderen. Degene, die een smaakoor-
deel over het schone velt, voelt zich 
vrij van ieder belang. De 
schijnbeweging die in het oordeel 
doorwerkt, bestaat erin "... jedermann 
ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten. 
Er wird daher vom Schönen so spre-
chen, als ob Schönheit eine Be-
schaffenheit des Gegenstandes und das 
Urteil logisch (...) wäre"(X.124,25; 
B18/A18, curs. ho). Dit alsof-karakter 
duidt op een schijnbeweging van het 
denken, die we ook in de Kritik der 
reinen Vernunft tegenkomen. 
  De singulariteit van het beschouwde 

object biedt in een reflexieve 
beschouwing zicht op een regel: het 
particuliere en het algemene 
participeren zo in het oordeel over het 
schone: "Ein dergleicher Begriff aber 
ist der blosse reine Vernunftbegriff von 
dem Übersinnlichen, was dem Gegen-
stande (und auch dem urteilenden Sub-
jekte) als Sinnenobjekte, mithin als 
Erscheinung, zum Grunde liegt." 
(X.281; B235/A232) Dit begrip is ge-
fundeerd in "das übersinnliche Substrat 
der Menschheit"(X.281; B235/A232) 
of "der Erscheinungen"(X.281; 
B237/A234) dat als een 'sensus 
communis' wordt aangemerkt. 
  De antinomie van het teleologisch 
oordeels-vermogen betreft uitsluitend 
het reflexief oordeelsvermogen, omdat 
daar in tegenstelling tot het bepalende 
oordeelsvermogen de regel niet bekend 
is waardoor de gebruikte maximen met 
elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Het 
betreft hier een tweetal maximen 
waarbij de eerste uitgaat van een zuiver 
mechanische wetmatigheid van de 
materiële dingen en de tweede deze 
ontkent en een doelmatigheid vooron-
derstelt. De oplossing van alle 
antinomieën, stelt Kant in de Kritik der 
Urteilskraft, stemt overeen met de weg, 
"welchen die Kritik in Auflösung der 
reinen theoretischen Vernunft befolg-
te"(X.283; B239/A236). 
  In de Kritik der reinen Vernunft 
worden in 'Die Antithetik der reinen 
Vernunft' een viertal antinomieën 
behandeld. Bij de re-flectie op de 
kosmologische idee - de wereld als 
geheel - wordt door Kant de term 
'antinomie' expliciet gebruikt om de 
relatie tussen elkaar weersprekende 
oordelen te typeren. De objectivering 
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of hypostasering van deze idee levert 
tegenstrijdige uitspraken over de aard 
van de wereld op. We kunnen immers 
evenmin als van onze ziel, van God of 
van de wereld als geheel een aanschou-
wing hebben. Er is geen sprake van 
begrip en toch is er tot dan toe in de 
filosofie over deze entiteiten 
gesproken, alsof dit wel het geval was. 
Het gehele arsenaal van verstandscate-
gorieën wordt in de doordenking van 
deze idee ingezet. Zo dienen zich vier 
antinomieën aan. De eerste twee - die 
van de kwantiteit en de kwaliteit - 
kenschetst Kant als mathematische, de 
laatste twee - die van de relatie en de 
modaliteit - noemt hij dynamische anti-
nomien. De schijnproblematiek, die 
aan het begin van de transcendentale 
dialectiek werd uiteengezet, krijgt in 
deze antinomieën haar beslag.  
 
2 Inzicht in de schijn van de 
antinomieën 
De praktische rede kent ook zijn 
transcen-dentale schijn in de vorm van 
een antinomie. Uit het voorgaande 
bleek reeds dat antinomieën ontstaan, 
zodra de rede aan zijn totaliserende 
aanspraak tegemoet komt. Dit leidt tot 
een niet-geëxpliciteerde perspectivi-
sche verschuiving van het fenomenale 
naar het noumenale, wat zich in met 
elkaar in tegenspraak verkerende 
oordelen openbaart. Levert de theoreti-
sche rede reeds een inzicht in de reden 
voor de onoplosbaarheid, de definitieve 
oplossing van de antinomieën vindt pas 
plaats in de praktische rede of in het 
autonome handelen van de mens als 
noumenaal we-zen. In de Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten (1786) toont 
Kant, hoe zich in het handelen pragma-

tische contradicties aandienen. De 
autonomie of reflexieve zelfbepaling 
wordt vernietigd, zodra men niet bereid 
is het morele oordeel in de vorm van 
een universaliseerbare maxime tot 
gelding te brengen. Ter illustratie 
weerlegt Kant de redelijkheid van het 
besluit van de zelfmoordenaar met het 
argument dat zelfdoding uit eigenliefde 
een contradictio in terminis is. Hij wijst 
vervolgens de eedbreker op de 
desastreuze terugwerking van zijn 
handelingen en verwijt de aartsluiaard 
dat deze in weerwil van zijn menselijke 
natuur zijn talenten braak laat liggen. 
  De antinomie, die eigen is aan het 
zedelijke handelen zelf, komt op de 
volgende paradox neer: "daß bloß die 
Würde der Menschheit, als 
vernünftiger Natur, ohne irgend einen 
andern dadurch zu erreichenden 
Zweck, oder Vorteil, mithin die 
Achtung für eine bloße Idee, dennoch 
zur unnachläßlichen Vor-schrift des 
Willens dienen sollte, und daß gerade 
in dieser Unabhängigkeit der Maxime 
von allen solchen Triebfedern die 
Erhabenheit derselben bestehe, und die 
Würdigkeit eines jeden vernünftigen 
Subjekts, ein gesetzgebendes Glied im 
Reiche der Zwecke zu sein; denn sonst 
würde es nur als dem Naturgesetze sei-
ner Bedürfnis unterworfen vorgestellt 
werden müssen"(VII.73; BA84). 
  De idee van de vrijheid is volgens 
Kant zowel resultaat als mogelijk-
heidsvoorwaarde van al onze handelin-
gen. Evenmin als dit bij de theoretische 
ideeën het geval is, bestaat er een 
aanschouwing, die daaraan beant-
woordt. Toch moeten we haar vooron-
derstellen willen we tot objectieve, 
noodzakelijke en zichzelf niet 
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tegensprekende morele oordelen in de 
vorm van maximen komen.  
  Het Sollen - plicht wordt hier opgevat 
als louter achting voor de zedewet - 
lijkt in strijd met het vrijheidsprincipe. 
Sluit het eerste immers niet door zijn 
dwangmatige karakter het tweede en 
daarmee de daarop gefundeerde 
autonomie van het subject uit? Weer 
lijkt zich een vicieuze cirkel aan te 
dienen: "es zeigt sich hier (...) eine Art 
von Zirkel, aus dem, wie es scheint, 
nicht heraus zu kommen ist. Wir 
nehmen uns in der Ordnung der 
wirkende Ursachen als frei an, um uns 
in der Ordnung der Zwecke unter sitt-
lichen Gesetzen zu denken, und wir 
denken uns nachher als diesen 
Gesetzen unterworfen, weil wir uns die 
Freiheit des Willens beigelegt haben 
...." (VII.85,86; BA105). 
  De autonomie wordt dus ontkracht 
door heteronome bepalingen. Dit kan 
ook de vorm van volmaaktheid en van 
het goede aannemen. Als het handelen 
zich deze ten doel stelt, gaat de 
zedelijke handeling omwille van 
zichzelf als plicht in een doelmatigheid 
verloren. De praktische rede ontwikkelt 
haar dialectische schijn tegen een wij-
kende horizon, die "unter dem Namen 
des höchstens Guts"(VII.235; A194) 
als onvoorwaardelijke totaliteit wordt 
gedacht. Daarin dienen deugd en ge-
lukzaligheid zich als synthetische, dus 
bij elkaar horende elementen aan. De 
oorzakelijke verhouding tussen beide 
en hun relatie met de zedenwet, in casu 
de vrijheid is echter onduidelijk: "Es 
muß also entweder die Begierde nach 
Glückseligkeit die Bewegursache zu 
Maximen der Tugend, oder die 
Maxime der Tugend muß die wirkende 

Ursache der Glückseligkeit sein" (VI-
I.242; A204). 
  Kant noemt alles wat buiten de plicht 
als plicht nagestreefd wordt van 
pathologische en niet van morele aard. 
Pathologisch heeft hier nog niet de 
psychiatrische betekenis van 'ziekelijk' 
die het later zal krijgen, maar duidt 
voornamelijk op de passies van de 
menselijke natuur, die door de 
zintuiglijkheid worden bepaald. 
Gegeven de autonome wil kan de 
gelukzaligheid nimmer de werking van 
de maximen bepalen. De tweede optie 
is eveneens uitgesloten, daar dit de 
natuurzijde van het menselijke bestaan 
zou uitsluiten. Het eerste oordeel is, zo 
meent Kant, dus zonder meer onwaar, 
terwijl het tweede slechts onder 
bepaalde voorwaarden waar is. Zodra 
echter de verwarring tussen verschij-
ning en Ding-an-sich ten aanzien van 
onze innerlijkheid wordt opgeheven, 
openbaart zich een ander soort 'cau-
saliteit' die in het idee van de vrijheid 
en de zedenwet ligt verankerd: 
tegenover het rijk van de noodzakelijk-
heid staat nu het rijk van de vrijheid, 
waarvan de causaliteit van noumenale, 
niet van fenomenale aard is. De wer-
kingsoorzaak blijkt niet deugd, maar de 
uiterste consequentie van de praktische 
rationaliteit zelf te zijn, die slechts in 
de bevestiging van zijn eigen werking, 
waarvoor geen enkele zintuig-lijke 
indruk vereist is, zijn bestaansgrond en 
kengrond vindt. 
  Ook kan de 'innerlijke' waarneming 
ons zo misleiden dat we de ervaren 
lust, die de plichtsbetrachting bege-
leidt, als motivatie van ons gedrag zien. 
Kant spreekt zelfs van "einer optischen 
Illusion in dem Selbstbewußt-



 1. Nietzscheaanse schijnbewegingen 
 

 

 

 
 43 

sein"(VII.245; A 209), die ontstaat 
door de verwarring van wat men doet 
en wat men ondergaat. De lustgewaar-
wording is weliswaar onvermijdelijk, 
maar zij is doel noch oorzaak, "sondern 
die Bestimmung des Willens unmittel-
bar, bloß durch die Vernunft, ist der 
Grund des Gefühls der Lust, und jene 
bleibt eine reine praktische nicht 
ästhetische Bestimmung des 
Begehrensvermögens"(VII. 246; A 
211). 
  Ons drijft de achting - het enige niet-
pathologische affect - voor de zeden-
wet en niet het genot dat deze intellec-
tuele 'drijfveer' begeleidt, maar dat wel 
aan het smaakoordeel ten grondslag 
ligt. Ten aanzien van het oordeels-
vermogen wordt het affect derhalve 
positiever beoordeeld dan in de prakti-
sche rede. Deze positieve beoordeling 
vindt ten slotte zijn verklaring in de 
definitieve overgang van het estheti-
sche naar het ethische: het schone blijkt 
bij Kant namelijk "Symbol der Sittlich-
keit"(X.294;B254/A 250,51). De voor 
het smaakoordeel constitutieve affecti-
viteit en de noodzakelijk daarmee 
samenhangende schijn worden in de 
autonomie van het handelen opge-
heven. 
  De 'oplossing' die in feite veeleer een 
inzicht in de onvermijdelijkheid van de 
schijn is, hangt samen met een ver-
wisseling van het fenomenale met het 
noumenale. Met dit inzicht wordt de 
transcendentale schijn slechts voor-
lopig weggenomen, daar de theore-
tische rede al denkend deze 
denkbeweging niet kan vermijden. Zij 
kan niet aan haar eigen werking ont-
snappen. Het optimale resultaat van het 
inzicht in de aard van de antinomie is 

dat deze schijn in de vorm van 'ver-
nünftelnden Lehrsätze' "noch immer 
täuscht, obschon nicht betrügt, und also 
zwar unschädlich gemacht, aber nie-
mals vertilgt werden kann"(IV.410,11; 
B450/A422). Alleen door de oorzake-
lijke ketens tot hun eind te denken kan 
Kant de noodzaak van de kosmologi-
sche idee als regulatief principe postu-
leren wat als een spiegeling van het 
postulaat van de Dinge-an-sich kan 
worden gezien. Maar evenmin, zegt 
Kant, als de verste sterren of de maan-
mannetjes, die nog nooit zijn gezien en 
daarom ook niet als werkelijk aanvaard 
worden, "so sind sie (Dinge-an-sich, 
ho) für mich nichts, mithin keine Ge-
genstände, als so fern sie in der Reihe 
des empirischen Regressus enthalten 
sind"(IV.464; B525/A497). 
  Dit inzicht voert ons "zu einer 
Entdeckung der wahren Beschaffenheit 
der Dinge, als Gegenstände der Sin-
ne"(IV.471; B535/A507). De 
daadwerkelijke oplossing van de schijn 
vindt pas in de Kritik der praktischen 
Vernunft plaats. Daarin treedt de pro-
blematiek van de schijn systematisch 
gezien op dezelfde plaats op. Kant 
wijst opnieuw op "einen Widerstreit 
der Vernunft mit sich selbst"(VII. 235; 
A194), daar ook bij innerlijke waarne-
mingen "... ein unvermeidlicher Schein 
(entspringt) aus der Anwendung dieser 
Vernunft-idee der Totalität der 
Bedingungen (mithin des Unbedingten) 
auf Erscheinungen, als wären sie 
Sachen an sich selbst..."(VII.234/5; 
A193). 
  De onvermijdelijkheid van de 
antinomie bestaat slechts zolang 
degene die oordeelt twee soorten 
causaliteit - uit vrijheid en volgens 
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natuurwetmatigheid - door elkaar haalt. 
Maar de grondwet van de zuivere 
praktische rede of de categorische 
imperatief - "Handle so, daß die 
Maxime deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könne" (VII. 140; 
A 54) - wordt geregeerd door de 
noodzaak vrij van tegenspraken te zijn.  
  De antinomie wordt opgeheven, door 
te bewijzen, dat "es sei kein wahrer 
Widerstreit, wenn man die Begeben-
heiten (...) nur als Er-scheinungen 
betrachtet; da ein und dasselbe 
handelnde Wesen, als Erscheinung 
(selbst vor seinem eignen innern Sinne) 
eine Kausalität in der Sinnenwelt hat, 
die jederzeit dem Naturmechanism 
gemäß ist, in Ansehung derselben 
Begebenheit aber, so fern sich die 
handelnde Person zugleich als Nou-
menon betrachtet (als reine Intelligenz, 
in seinem nicht der Zeit nach be-
stimmbaren Dasein), einen 
Bestimmungsgrund jener Kausalität 
nach Naturgesetzen, der selbst von 
allem Naturgesetze frei ist, enthalten 
könne"(VII.243; A 206). 
  Omdat de mens als vrij wezen direkt 
aan het noumenale participeert en hij in 
zich voor zijn zelfbepaling, geheel los 
van iedere zintuiglijkheid, op zijn rede 
is aangewezen, kan hij zich bevrijden 
uit de transcendentale illusie. De mens 
waant zich niet vrij: door de redelijke 
samenhang van zijn wil is hij vrij in 
zijn handelen. Autonomie openbaart 
zich in de bepaling van de wil door de 
zedenwet, die niets buiten zich zelf 
nodig heeft.  
 
3 Transcendentale ervaring?  
Zo wordt de schijn in de dialectische 

werking van de praktische rede opge-
lost. Het is aan de dialektiek, "als 
Darstellung und Auflösung des Scheins 
in Urteilen der praktischen Vernunft" 
voorbehouden iets te volbrengen, 
waartoe de theoretische rede uit eigen 
kracht niet in staat is. Het idee van de 
vrijheid blijkt dus de sleutel tot de 
oplossing van de antinomieën.  
  Toch lijkt de presentatie van deze idee 
op een cirkelredenering te berusten. 
Kant wijst zelf op deze 'Inkonsequen-
zen' die het idee van de vrijheid in rela-
tie tot de zedenwet oproept: "Damit 
man hier nicht Inkonsequenzen 
anzutreffen wähne, wenn ich jetzt die 
Freiheit die Bedingung des 
moralischen Ge-setzes nenne, und in 
der Abhandlung nachher behaupte, daß 
das moralische Gesetz die Bedingung 
sei, unter der wir uns allererst der Frei-
heit bewußt werden können, so will ich 
nur erinnern, daß die Freiheit allerdings 
die ratio essendi des moralischen 
Gesetzes, das moralische Gesetz aber 
die ratio cognoscendi der Freiheit ist. 
Denn, wäre nicht das mora-lische 
Gesetz in unserer Vernunft eher deut-
lich gedacht, so würden wir uns 
niemals berechtigt halten, so etwas, als 
Freiheit ist (ob diese gleich sich nicht 
widerspricht), anzunehmen. Wäre aber 
keine Freiheit, so würde das morali-
sche Gesetz in uns gar nicht 
anzutreffen sein"(VII.108; A6). 
  Vrijheid is de bestaansgrond van de 
zedenwet, terwijl de zedenwet de ken-
grond van de vrijheid is. Zo mani-
festeert zich redelijk inzicht in het 
zedelijke handelen. Kant meent, 
hoewel de vrijheidsidee praktisch van 
aard is, dat we "die Möglichkeit a 
priori wissen, ohne sie doch einzuse-
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hen"(VII.108; A5). Dit laatste - 'einse-
hen' - vindt in de praktische rede plaats. 
 
Het is zaak tot slot iets over de aard 
van de transcendentale ervaring te 
zeggen. Het is ten slotte niet duidelijk 
waar Kant deze specifieke 'ervaring' 
situeert. Jaspers wiens interpretatie van 
Kants systematische uiteenzettingen ik 
op het hiervoor besproken punt volg, 
werpt daarmee een nieuw licht op het 
tran-scendentale element in diens 
denken. Jaspers die "...Widersprüch-
ichkeit, Zirkel und Tautologie für 
unumgängliche und wesentliche 
Formen jedes transzendierenden 
Denkens (hält)"(Jaspers 1959: 449) 
suggereert dat deze zich juist als een 
breuk in en met het denken voordoet. 
De geschiedenis van het neo-kantia-
nisme zou getuigen van de 
onmogelijkheid om het essentiële 
karakter van deze sprong te erkennen 
waardoor men in een viertal reducties 
is blijven steken: een psychologisme of 
antropologisme, logicisme, methodo-
logisme en een metafysicisme, zoals bij 
Schopenhauer het geval is. 
  "Das Entscheidende aber ist, daß das, 
was Kant will, durch alle diese Aus-
drucksweisen quer hindurchgeht, oder 
daß es ein virtueller, nicht geradezu 
faßbarer Punkt ist, der durch sie nicht 
getroffen, aber umkreist wird." (Jaspers 
1959: 443) 
  Jaspers wijst op de innerlijke 
tegenstrij-digheid in Kants termen: zo 
'verleidt' het Ding-an-sich als een 
merkwaardige combinatie van 
verschijning (Ding) en dat wat er 
achter gedacht moet worden (an sich), 
zodra het als iets houdbaars wordt 
gesteld "zu einer Verkehrung"(Jaspers 

1959: 446). Hij spreekt over "das 
Springen über den eigenen 
Schatten"(Jaspers 1959: 450) en wijst 
erop, dat slechts de voltrekking, het 
proces het transcendentale openbaart: 
"Das allein ist der philosophische 
Akt"(Jaspers 1959: 451). 
  Het gaat hier dus niet om een esote-
risch moment, zoals dat bijvoorbeeld 
door Karlfried Graf Dürckheim in 
Überweltliches Leben in der Welt. Der 
Sinn der Mündigkeit (1968)6 wordt 
beoogd. Het in de zenboeddhistische 
leer verankerde idee van een totale 
ervaring, waarin de subject-object 
verhouding momentaan wordt opgelost 
treedt naar voren in de eterische ver-
lossingsretoriek van Von Dürckheim. 
Deze zou overigens Hegel niet mis-
staan: "Bij de derde stap echter heeft 
hij (de vervreemde mens, ho) de kans, 
(...) om eenheid op een hoger niveau 
terug te vinden. Slechts via een omweg 
van het vervreemd raken van de dra-
gende grond vindt de mens zich eens 
op een dag terug in de geborgen-heid 
van zijn ware Wezen, dat wil zeggen 
het werkelijke Zijn, dat alle 
tegenstellingen van zijn ik-in-de-
wereld-zijn omvat en opheft" (Von 
Dürckheim 1968: 15).  
  Deze transcendentale 'ervaring' zou 
eigen zijn aan een ervaring van het 
'transcendente' of 'Transcendentie van 
het eigen Wezen', een 'Zijnservaring' of 
'Grote Ervaring" (Dürckheim 1968: 
26). Het zal duidelijk zijn, dat het in de 
westerse filosofie nimmer hierom gaat. 
De vraag die overblijft, is: kan de 
westerse filosofie een ervaring denken, 
die haar eigen ondergang inhoudt? 
Laten we Kants transcendentaal-
idealistische vooronderstelling vallen, 
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dan treedt er een spanning naar voren 
tussen het transcendentale en het em-
pirische, die constitutief blijk te zijn 
voor een vorm van filosoferen die door 
Nietzsche is ingeluid. Wat zich telkens 
en op ieder niveau van de reflectie aan-
dient, is de paradox waarvan volgens 
Adorno "... die Kantische Moralphi-
losophie großartiges Zeugnis ab(legt) 
in dem unverschleierten Widerspruch, 
daß dasselbe Subjekt, welches ihm frei 
und erhaben heißt, als Seiendes Teil 
jenes Naturzusammenhangs ist, den 
seine Freiheit ertragen will"(Adorno 
1966: 181). 
 
 
 
Nietzsche trekt uit de totaliteitsaanspraak van de rede andere consequenties dan 
Kant. Hij meent, dat het Ik als centrerend principe nooit een verklaringsgrond van 
het handelen maar eerder een produkt van een meer oorspronkelijk proces moet zijn: 
"l'effet c'est moi" (5.33). Met een parodie op de zelfgenoegzame uitspraak van het 
17e eeuwse subject bij uitstek, de absolutistische monarch Lodewijk XIV, wiens wil 
zonder meer wet, maar - en dat wordt vaak vergeten - wiens wet tevens diens wil 
was, geeft Nietzsche aan dat de fictieve eenheid van het Ik slechts bij gratie van de 
verloochening van een meer oorspronkelijke spanning als effect verschijnt.   
 Maar niet alleen de door de metafysica gepositiveerde term, zelfs de tegen-
stelling lichaam-geest - of lichaam-ziel, zoals het soms bij Nietzsche enigszins 
verwarrend heet - als zodanig kan slechts door de vernietiging van een 'oorspronke-
lijker' of meer oorspronkelijk gebeuren verschijnen. In Also sprach Zarathustra 
wordt het in "Von den Verächtern des Leibes" zo geformuleerd, dat "Seele nur ein 
Wort für ein Etwas am Leibe (ist)"(4.39) en wordt het Ik getypeerd als de 'kleine 
Vernunft', die in dienst staat van de 'große Vernunft', dat wil zeggen van het lijf, dat 
als "eine Vielheit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein 
Hirt"(4.39) werkt. 'Der Leib' is nu de dissonans en de actieve gestalte van de Wil tot 
Macht geworden, waarin de voormalige oppositie lichaam-geest opgaat.  
 Het lijf - of zoals het soms ook wordt betiteld het 'Selbst' - is hier zowel geest 
als lichaam. Als een dynamisch krachtenveld dat werkt, zegt het geen Ik, maar doet 
het Ik. De dader met de intenties, waaraan Kant de waarde van de daad toeschrijft, 
verdwijnt uit beeld: "Beim Glauben an Ursachen und Wirkung ist die Hauptsache 
immer vergessen: das Geschehen selbst"(13.261). Maar evenmin als dit in Die 
Geburt der Tragödie het geval is, kan dit dionysische 'oer'proces worden gekend. 
Het bewustzijn kan het slechts in een zelfbevestigende schijnbeweging fixeren en in 
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de hem toegemeten ruimte integreren. Deze ontregelende dynamiek kan echter wel 
worden ervaren. Het essentialisme dat als antwoord op de vraag 'Wat is ...?' het 
wezen wil definiëren en daarmee de beweging en het worden fixeert om begrip van 
en greep op het eeuwige en onveranderbare in het vergankelijke te krijgen - of in 
Hegels termen: het algemene in het bijzondere -, wordt door deze wending naar het 
gebeuren van zin ontdaan. 
 Toch houdt dit alles niet in dat het begrip 'ziel' uit Nietzsches vocabulaire 
verdwijnt: "Begriffe wie 'sterbliche Seele' und 'Seele als Subjekts-Vielheit' und 
'Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte' wollen fürderhin in der 
Wissenschaft Bürgerrecht haben."(5.27) Evenmin als onze inzichten in de struc-tuur 
van het heelal ons er van weerhouden in het alledaagse taalgebruik termen als  
'zonsopgang' en '-ondergang' te bezigen, zo staat ons niets in de weg om in het 
filosofisch spreken het woord 'ziel' of 'God' met louter nominalistische waarde te 
blijven gebruiken.17 
 
3.3 Goed-kwaad: reactiviteit als positivering  
De ontwrichting van de oppositie lichaam-geest heeft onmiddellijk consequenties 
voor die tussen goed en kwaad. Door een verzinking van de moraliteit in de 
fysiologische sfeer van het lijf wordt de laatste in de christelijke cultuur aan een 
reeks van ontkenningen onderworpen die de dynamiek van het nihilisme zal blijken 
te vormen. Deze ontkenningen vinden, methodisch gezien, op dezelfde wijze plaats 
als bij de andere opposities. Om dit op concreet en vanuit een genealogisch 
perspectief te verduidelijken, is inzicht in een aantal verschuivingen vereist die 
Nietzsche in de loop van zijn filosofische ontwikkeling doormaakt. Centraal daarin 
staat een eerste, door hem in de tijd voor het christendom gesitueerde omkering: een 
'Umwertung aller Werte'. Daarin wordt de voormorele oppositie goed-slecht 
('schlecht' = 'schlicht' = 'eben','flach' = 'nicht hervorragend, groß') tot de morele 
oppositie goed en kwaad ('böse') omgesmeed. Deze voormorele oppositie is nog 
geworteld in het lijf als een levensbevestigende, actieve affectiviteit. In Zur 
Genealogie der Moral is te constateren, dat de positieve werking van de christelijke 
negatieve idealen en hun imperatieven het produkt zijn van twee negaties. De door 
ressentiment bepaalde slavenmoraal ontbeert weliswaar iedere actieve fundering 
vanuit het leven, desondanks bleek het mogelijk de negatie in de vorm van de ascese 
produktief in te zetten.  
 Hoe verloopt deze transformatie van het premoreel goede naar het morele 

17 Nietzsche sluit hier in kritische zin aan bij een door Hegel in de 'Vorrede' van diens Phänome-
nologie des Geistes gemaakte opmerking over de overgang van het woord naar het begrip: 
"Außer dem sinnlich angeschauten oder vorgestellten Selbst ist es vornehmlich der Name als 
Name, der das reine Subjekt, das leere begriffslose Eins bezeichnet. Aus diesem Grunde kann es 
z.B. dienlich sein den Namen Gott zu vermeiden, weil dies Wort nicht unmittelbar zugleich 
Begriff, sondern der eigentliche Name, die fest Ruhe des zum Grunde liegenden Subjekts ist; da 
hingegen z.B. das Sein oder das Eine, dei Einzelheit, das Subjekt usf. selbst auch unmittelbar 
Begriffe andeuten"(H3.62). 
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kwade? Het goede in de tegenstelling goed-slecht betreft een waarde, die het 
resultaat is van de overdadige, creatief-affirmatieve kracht van een presocratische 
bestaanswijze, die Nietzsche 'vornehm' noemt en wiens drager hij als 'Herr' betitelt. 
Historisch - en zeer romantisch - herkent hij deze in "römischer, arabischer, 
germanischer, japanesischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikin-
ger"(5.275). En het is tegen deze achtergrond dat hij het gewraakte predikaat 
'Blonde Bestie' lanceert. De overvloed van diens 'wil', een overvloed die hem - om 
het hegeliaans te formuleren - de kracht geeft de dood onder ogen te zien en te 
trotseren, drukt zijn stempel op het gedrag van de niet-voorname, van de 'Sklaven' of 
de 'Herde'. Deze kan de daadkracht van de voorname niet weerstaan om de doodeen-
voudige reden dat dit hem anders ook oog in oog met de dood zou brengen. Hij 
ervaart het resultaat van deze daad derhalve op een noodlottige wijze - dat wil 
zeggen: als (over)macht - als een onontkoombare waarde. In de levensbekrachtiging 
van de heer wordt de levenswil of -kracht tot een positieve, actieve waarde waarnaar 
anderen, de 'slechten', zij die niet boven de kudde uitsteken en dus letterlijk 
'geschlecht' zijn, zich noodgedwongen richten. De voornamen of heren zijn voor 
Nietzsche historisch gezien dan ook die wezens die de dingen hun naam geven. 
Door hun doodsverachtende daden en niet vanuit hun autonome wil scheppen zij 
betekenis, waardoor zij tegelijkertijd een oriëntatie in de tijd, een richting aangeven. 
Door hen heen schept het leven, dat wil zeggen de affirmatieve kracht van de wil tot 
macht in tijd georiënteerde zin en - uiteindelijk hegeliaans geformuleerd - 
geschiedenis. Met zijn notie van de 'daad' biedt Nietzsche een axiologische pendant 
van dat wat hiervoor 'het trekken van een grens' als ontstaansgrond van de opposities 
werd genoemd. Evenals het trekken van de grens gaat de daad dus aan de oppositie 
vooraf. Of zoals het in Also sprach Zarathustra in de paragraaf over de bleke 
misdadiger heet: 
 
 "Aber ein Anderes ist der Gedanke, ein Anderes die That, ein Anderes das Bild 
der That. Das Rad des Grundes rollt nicht zwichen ihnen. 
 Ein Bild machte diesen bleichen Menschen bleich. Gleichwüchsig war er 
seiner That, als er sie that: aber ihr Bild ertrug er nicht, als sie gethan war. 
 Immer sah er sich nun als Einer That Thäter. Wahnsinn heisse ich dies: die 
Ausnahme verkehrte sich ihm zum Wesen"(4.45/6). 
 
De daad is voor alles een resoluut, eigenmachtig gebaar. Vóór de daad was er geen 
waarde, evenmin - in politieke en logische zin - een oppositie waartegen gereageerd 
wordt. Door een daadkracht die altijd effecten sorteert, dus conform Lange inwerkt 
op de wereld en daarom zoals Hegel meent zich verwerkelijkt -er gebeurt iets anders 
dan wat Kant met het intentionele subject beoogt - wordt pas een oppositie gescha-
pen.18 Op deze wijze worden door het trekken van de grens, door een daad twee 

18Hierin komen al die paradoxale formuleringen en verwarrende discussies samen die de filosofie 
vanaf haar begin hebben bestookt: Van Aristoteles' Onbewogen Beweger via de scholastische 
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ogenschijnlijk afzonderlijke domeinen geschapen die zich, om maar weer een 
ruimtelijke metafoor te gebruiken, aan weerszijde van de grens uitstrekken. Door de 
kracht of de pathos van de daad, die zelf waardeloos is, worden de waarden goed en 
slecht geproduceerd. In die zin is de daad waardeloos èn waardescheppend 
tegelijkertijd. 
 In een aantal genealogische 'diagnoses', die wat hun historische setting 
betreft sterk verschillen en waarvan het historische gehalte sterk kan worden 
betwijfeld (de Umwertung voltrekt zich immers nu eens bij Socrates en Euripides, 
dan weer bij de Joden in de hellenistische samenleving), krijgt de Umwertung 
uiteindelijk haar beslag in de christelijke wereld. Het levensbevestigende, heidens 
goede dat altijd met excessief geweld gepaard gaat, wordt tot een zondig kwaad. 
 Het heidens goede, voortgekomen uit een scheppende, in principe zelfver-
nietigende daadkracht - want altijd is er sprake van een confrontatie met het andere: 
de dood waaraan de voorname tenonder kan gaan - wordt in het christendom 
afgewezen en gerevalueerd. Het tegendeel ervan, het slechte met alle connotaties 
zoals medelijden en het afzien van het dodelijke geweld, wordt opgewaardeerd tot 
positieve waarde.  
 
 "Während alle vornehme Moral aus einem triumphirenden Ja-sagen zu sich 
selber herauswächst, sagt die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem 'Ausser-
halb', zu einem 'Anders', zu einem 'Nicht-selbst': und dies Nein ist ihre schöpferische 
That. Diese Umkehrung des werthe-setzenden Blicks - diese nothwendige Richtung 
nach Aussen statt zurück auf sich selber - gehört eben zum Ressentiment: die Sklaven-
Moral bedarf, um zu entstehn, immer zuerst einer Gegen- und Aussenwelt, sie bedarf, 
physiologisch gesprochen, äusserer Reize, um überhaupt zu agiren, - ihre Aktion ist 
von Grund aus Reaktion."(5.270/71) 
 
In een tweede negatie - de concrete gestalte is een louterende ascese gericht op de 
negatieve idealen - wordt de christelijke cultuur produktief. Dat wil zeggen dat in 
het afzien van de excessen van het lichaam, de mogelijkheid tot consti-tuering van 
een moreel subject gegeven is: het christelijk 'subject' kan zich in zijn negerende 
omgang met de zonde en de lusten moreel-positief constitueren. Het goede is dus na 
de eerste Umwertung slechts te bereiken in het uit-bannen van het kwade: "er hat 
'den bösen Feind' concipirt, 'den Bösen', und zwar als Grundbegriff, von dem aus er 
sich als Nachbild und Gegenstück nun auch noch einen 'Guten' ausdenkt - sich 
selbst!"(5.274). Deze tweede negatie impliceert een verbeten strijd tegen een 
lichamelijkheid en affectiviteit, tegen passies en tegen lijden. Deze worden vanwege 
hun overvloedige gewelddadigheid, hun drang tot overschrijding, extase en exces 
afgewezen. Toch blijft het verdrongen inzicht, dat ondanks alles slechts in het 

 
debatten over de tijd vóór de schepping en de eeuwige wil van God tot aan de ketterse versie 
van Spinoza van God als causa sui en de door Kant geformuleerde antinomieën of Hegels 
spekulatieve zinnen. 
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premoreel goede, dus het immoreel kwade nog een actieve affirmatie ervaren kan 
worden, de christelijke cultuur bespoken. Niet alleen de daden en teksten van de 
mystici getuigen van de onuitroeibare fascinatie voor het kwaad, ook de produktieve 
rol, die het kwade geweten als nieuwe gestalte van het vrijheidsinstinct gaat spelen, 
wijst hierop. 
Dit zou een genealogische versie van het verhaal kunnen zijn. Zoals gezegd valt op 
de historische waarde ervan nogal wat af te dingen. Systematisch gezien dienen 
heren- en slavenmoraal losgemaakt te worden van personen. Ook al is deze 
identificatie mogelijk en geven Nietzsches verspreide opmerkingen er regelmatig 
aanleiding toe ("Napoleon, diese Synthesis von Unmensch und Übermensch" 
(5.288)), met even veel gemak zijn plaatsen te vinden voor een systematische niet-
persoonsgebonden interpretatie. Beide 'moralen' komen in één individu voor. Dit 
roept onvermijdelijk de vraag op, of er dan nog wel sprake in van een individu, van 
een ondeelbare eenheid (die voortdurend splijt in di-viduen). 
 Tot aan het eind van zijn intellectuele leven blijft Nietzsche, evenals dit bij 
alle andere opposities het geval is, de onlosmakelijke band tussen de posities van de 
tegenstellingen benadrukken: 
 
 "Diese Gegensatzformen in der Optik der Werthe sind beide nothwendig: es 
sind Arten zu sehen, denen man mit Gründen und Widerlegungen nicht beikommt. 
Man widerlegt das Christenthum nicht, man widerlegt eine Krankheit des Auges 
nicht"(6.51). 
 
Nietzsche 'umwertet' met de oppositie van goed en kwaad een reeks secundaire 
opposities. Zo blijkt de haat evenmin de negatieve pendant van de christelijke liefde. 
Liefde "wuchs aus ihm (de haat, ho) heraus, als seine Krone (...) welche mit 
demselben Drange gleichsam im Reiche des Lichts und der Höhe auf die Ziele jenes 
Hasses, auf Sieg, auf Beute, auf Verführung aus war"(5.268). Ook de door Kant 
zijdelings vermelde, reeds door Aristoteles ontwikkelde categorieën van de 'actio' en 
'passio', die Kant in de 'Kategorien-tafel' van de relatie als gemeenschap, als 
"Wechselwirkung zwischen dem Handelnden und Leidenden" (B 106/A 80) 
ontwikkelt, worden op geheel andere wijze met elkaar in verband gebracht. Het is 
hier echter nog niet de plaats om de centrale rol van het lijden, van de passie of de 
pathos in Nietzsches filosofie te behandelen. Daar de pathos in het voorgaande als 
de grond van de tegenstelling zijn-worden aan de orde is gesteld, wil ik er toch, 
enigszins vooruitlopend, een korte opmerking over maken. We mogen ondertussen 
de conclusie trekken, dat voor Nietzsche indivi-duen als in zich verdeelde, als 
gespleten wezens, genieten van een aan het leven inherente, als dissonantie 
gedachte, al dan niet geherwaardeerde spanning. Deze wordt niet door een 
tekortschietend subject tegen zijn eigen wil in opgeroepen, maar het subject is er 
veeleer een functie van. Het staat erin en tracht deze conflictueuze ervaring, deze 
dissonantie of 'Widerspruch' door 'Hemmungen' of fixaties, kortweg door ficties op 
te lossen of door noodzakelijke schijnbewe-gingen in ieder geval leefbaar te maken.  
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Zich in de dissonantie 'bevinden' duidt Nietzsche aan als 'Pathos'. De begripsgesch-
iedenis van dit woord biedt enige helderheid omtrent de kritiek die hij op het 
christendom heeft. Deze kritiek dient zich zowel aan ten aanzien van de ascetische 
'Entselbstung' waarin de hartstochten worden onderdrukt, als ten aanzien van het 
lijden dat tot medelijden wordt getransformeerd. Beide elemen-ten komen tot 
uitdrukking in het Griekse πάσχειv (paschein): naast 'ondergaan' en 'lijden' betekent 
dit eveneens 'voelen', het "in een stemming komen of zijn" of "een indruk of 
gewaarwording hebben". Het louter fysiologische aspect van de pathos treedt in 
deze zintuiglijke componenten naar voren. In afgeleide zin betekent het bovendien 
'passie': begeerte of verlangen. In het christelijke denken worden al de connotaties 
van het diabolische of het kwaad, dat wil zeggen al dat wat ons doet lijden of ons 
aan onze passies uitlevert, in de pathos verbonden.  
 Dat deze pathos bij Nietzsche juist een affirmatief gehalte heeft en dat deze 
niet in een oppositionele relatie staat met het aristotelische πράττειv (prattein) of 
'actio' blijkt wel uit Nietzsches waardering voor de daadkracht van de 'heer'. Deze 
zou zijn welzijn niet afmeten aan een reactieve berekening, maar aan een 'bejahende' 
houding: 
 
 "Die 'Wohlgeborenen' fühlten sich eben als die 'Glücklichen'; sie hatten ihr 
Glück nicht erst durch einen Blick auf ihre Feinde künstlich zu construiren, unter 
Umständen einzureden, einzulügen (wie es alle Menschen des Ressentiment zu thun 
pflegen) und ebenfalls wussten sie, als volle, mit Kraft überladene, folglich 
nothwendig aktive Menschen, von dem Glück das Handeln nicht abzutrennen, - das 
Thätigsein wird bei ihnen mit Nothwendigkeit in's Glück hineingerechnet (woher εu 
πράττειv (eu prattein, ho) seine Herkunft nimmt)"(5.272). 
 
De betekenis van deze daadkracht verschilt echter van de betekenis die er - eerst in 
de christelijke leer en later in het humanisme - aan 'actio' is gegeven. Er zou juist 
een kracht aan ten grondslag liggen die het tegengestelde is van de volgens Niet-
zsche door ressentiment en wrok ingegeven dadendrang van de moderne 
zelfbepaling: het geluk van de heer staat "im Gegensatz zu dem Glück der 
Ohnmächtigen". Het is bij de laatsten, dat het geluk als een 'Narcose', "kurz, 
passivisch auftritt"(5.272).  
 Dit 'activisme' krijgt geleidelijk aan alle betekenissen toegedicht, waarin de 
negatie doorklinkt van de hartstochten en het lijden: van 'afleggen' en 'bereiken' via 
'doen' en 'veroorzaken' tot aan de afgeleide economische betekenis van 'in zijn 
belang verrichten' of 'voor zich invorderen'. Het wetenschappelijk denken, dat 
gekenmerkt wordt door een experimentele omgang met de werkelijkheid, dit denken 
dat zich in laatste instantie beroept op de empirie, dit experimenteel, activistisch 
denken wordt ook door Heidegger gekritiseerd. Hij verwijst daartoe naar 'Erfahrung' 
als kernwoord van zowel 'experimentum' als 'empeiria'(Heidegger 1989: 159). Het 
handelen dat uit dit wetenschappelijke denken voortkomt, verschilt op cruciale 
punten van Nietzsches 'actio'. De 'actio' komt namelijk voort uit een affirmatief 
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'Pathos der Distanz', die evenmin als de actio in distans vanuit een mechanistische 
werking kan worden begrepen. Nietzsches poging 'actio' en 'pathos' te verbinden 
maakt dat de oppositie handelen-ondergaan of activiteit-passiviteit eerder doldraait 
dan dat zij wordt omgekeerd. In ieder geval wordt zij onder spanning gezet door de 
inwerking van een 'ervaring', die er in systematisch opzicht aan 'vooraf' zou gaan. 
Zodra het Ik als kensubject deze spanning identificeert, wordt deze weer opgelost in 
één van de polen van de oppositie. Het subject blijft door de vereiste schijnbe-
wegingen buiten spel. Blijft deze spanning echter uitgangspunt van een 
kentheoretische analyse, dan moet het subject zich noodgedwongen op het spel 
zetten. 
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 3. Affirmatief nihilisme 
 

 

 

 

HOOFDSTUK 3   
AFFIRMATIEF NIHILISME 
Negativiteit en positiviteit van het Niets 
 
Op grond van alle voorgaande overwegingen wordt de bewering aannemelijk, dat 
Nietzsches filosofie met zijn talige schijnbewegingen de traditionele schemata parodi-
ëert. Zich bewust van zijn 'unzeitgemäße' positie beweert hij weliswaar regelmatig, dat 
hij zich weinig van zijn lezers aantrekt. Niettemin hanteert hij met het oog op de 
cultuurhistorische positie van zijn toenmalige lezerspubliek vanuit polemische 
overwegingen een schrijfwijze, waarin hij zijn lezer aan een verontrustende ervaring 
uitlevert. Taal, van oudsher opgevat als transparant middel dat, gehouden in het 
verblindende licht van de geest, 'oplost' zodra er naar de waarheid wordt gespeurd, 
wordt bij Nietzsche weerbarstig als een veelkoppige hydra. Zij is geen doorzichtig 
medium meer, waardoorheen de werkelijkheid en het denken zich, na juiste analyse van 
cartesiaanse ideeën of kantiaanse oordelen, helder en samenhangend aandienen. De val 
van de grammatica maakt de taal tot een doodlopende steeg, zodra er vanuit 
bewustzijnsfilosofische posities over wordt geoordeeld. Deze val maakt de taal tot een 
tuimeling: "Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?"(3.481) 
 Meenden Descartes en Kant de materialiteit van de taal nog te kunnen 
verhelderen met de pretentie via deze zuivering zicht op de structuur van het bewustzijn 
te krijgen, Nietzsche wordt zich door zijn principiële wantrouwen als genealoog meer 
en meer 'bewust' van de ondoorgrondelijke dynamiek van deze materiële werkelijkheid. 
Zijn tuimeling in de taal bekrachtigt hij in een weloverwogen en esthetisch 
gemotiveerde stilering van zijn teksten: 
 
 "Man ist um den Preis Künstler, dass man das, was alle Nicht-Künstler 'Form' 
nennen, als Inhalt, als 'die Sache selbst' empfindet. Damit gehört man freilich in eine 
verkehrte Welt: denn nunmehr wird einem der Inhalt zu etwas bloß Formalem, - unser 
Leben eingerechnet"(13.9/10). 
 
In tegenstelling tot Kant en Hegel, die een zuiverheid van het denken nastreven en zich 
dus op de vormen van het zelfbewustzijn en de rede, op categorieën en denkbepalingen 
oriënteren, meent Nietzsche dat het de 'woorden' zijn die, zowel bij het lezen als bij het 
schrijven, onze filosofische aandacht behoeven. Beperk ik me tot het produktieve 
aspect, tot het schrijven dan wordt dit als actieve stilering een scheppend proces. De 
esthetische 'eindbewerking' van zijn teksten is voor Nietzsche een noodzaak. Het is niet 
zomaar een kosmetische ingreep om de argumenten met mooie sier kracht bij te zetten. 
Colli gaat in het nawoord bij de Nachlaß zover te beweren, dat de collectie van 
aanzetten voor het geplande project Der Wille zur Macht door het ontbreken van deze 
estheti-sering niet als een werk van Nietzsche beschouwd kan worden: "Damit aus dem 
Wille zur Macht tatsächlich ein Werk Nietzsches geworden wäre, hätte aber noch das 
künstlerische Moment hinzukommen müssen"(13.656). 
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 Zo beweegt Nietzsche zich als een kunstenaar in 'eine verkehrte Welt', in de 
wereld van de schijn van de schijn. Zijn werk ent zich op de illusie, dat onze door 
geschiedenis en taal overgeleverde begrippen een eenduidige en kenbare pendant buiten 
hun eigen discursieve sfeer zouden hebben. Dat, met andere woorden, denken en zijn al 
dan niet door de bemiddeling van een God, Subject of Geest met elkaar overeen-
stemmen. Nietzsche vernietigt tegelijk met de transparantie deze 'harmonie': hij 
verklaart God dood. De taal wordt troebel en biedt zowel aan het zijn als aan het denken 
weerstand. Het voormalige venster op de wereld is een prisma geworden met allerlei 
perspectivische vertekeningen. Met en in de talige bewegingen van de schijn wordt dat 
in werking gezet, wat in de cultuurkritiek als de grondgesteldheid van de westerse 
cultuur wordt ontdekt: het nihilisme. Daarbij gaat het hem om de in het christendom 
werkzame morele waardering. Deze wil tot waarheid holt gegeven waarden van 
binnenuit uit, wat ten slotte tot de vernietiging van de hoogste waarde leidt: God. Dit 
ontwaardingsproces duidt Nietzsche aan met zijn kwalificatie 'nihilisme': "Was bedeutet 
Nihilismus? - Daß die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel. Es fehlt die 
Antwort auf das 'Warum'?"(Nietzsche 1980: 10).1  
 Hoewel hij eerst nog in Wagners Gesamtkunstwerk de gestalte van een 
nieuwe cultuur zag, wijst hij haar ontwerper later als 'Künstler der décadence'(6.21) af. 
Hij kritiseert Wagners werk op de nihilistische steriliteit - de goddeloze die nog een 
god zoekt - die ook hij later in zijn eigen filosofie moet overwinnen. Zijn vroege 
nihilisme-diagnose blijkt slechts propaedeutisch. Wagner zou onder invloed van 
Schopenhauer "auf einer conträren Weltansicht" (6.20) zijn vastgelopen, waardoor hij 
'das Nichts, die indische Circe' moest omarmen. Wagners poging om heidense en 
christelijke motieven met elkaar te verzoenen maakt hem uiteindelijk weer tot een 
exponent van de decadente, moderne mens, die "biologisch, einen Widerspruch der 
Werthe dar(stellt), er sitzt zwischen zwei Stühlen, er sagt in Einem Athem Ja und 
Nein"(6.52). Slechts ogenschijnlijk dicht Nietzsche hiermee de moderne mens toe in 
overeenstemming te leven met de dissonante aard of de 'Widerspruch' van de 
werkelijkheid. Bij nadere beschouwing blijkt dit echter een te voorbarige conclusie. 
Wagners 'Instinkt-Widersprüchlichkeit'(6.53) blijkt nog een passief-nihilistische 
gestalte van het leven. 
 In de aantekeningen van het voorjaar van 1888 stelt Nietzsche zichzelf bij een 
omschrijving van de Wil tot Macht de volgende, retorische vraag: "Ist Wille möglich 
ohne diese beiden Oszillationen des Ja und Nein?". De door hem beoogde affirmatieve 
kracht van de Wil tot Macht - die hij dan door 'een slip of the pen' nog pseudo-
metafysisch als 'das innerste Wesen des Seins'(13.260) kenschetst - blijkt de actief-
nihilistische pendant. Deze zou bij Wagner ontbreken. Diens werk is eerder een 
ondergangsfenomeen dan een opmaat naar een nieuwe cultuur.42

 Reeds in de bespreking van Nietzsches genealogische diagnostiek bleken deze 
 

43  Wagner was voor Nietzsche voor alles een theaterman: "Wagner war nicht Musiker von 
Instinkt". Hij maakte alles tot 'eine Theater-Rhetorik'(6.30). 
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beide aspecten aanwezig in de vorm van een negatief-kritische en creatief-affirmatieve 
inzet: "Diese Zweideutigkeit des Nihilismus als des Ursprungs der Modernität ist auch 
Nietzsche selber eigen." En, zo vervolgt Löwith,  
 
 "diese Doppeldeutigkeit von Nietzsches philosophischer Existenz charakteri-
siert auch sein Verhältnis zur Zeit: er ist von 'Heute und Ehedem', aber auch von 
'Morgen und Übermorgen und Einstmals'"(Löwith 1950/64: 209). 
 
Nietzsche is derhalve 'unzeitgemäß'. Hij moet de geschiedenis, waarvan immers ook hij 
een kind is, in zichzelf overwinnen, dat wil zeggen zichzelf splijten. Dit 'moeten' is 
geen aan de werking van het zelfbewustzijn onttrokken 'Sollen' zoals bij Kant, noch 
een uit begrip gedestilleerd 'müssen' zoals bij Hegel. Eerder dan een noodzakelijkheid 
is het een onvermijdelijkheid: een niet-anders-kunnen-dan. Aan deze 'levensdrift' geen 
gehoor geven is niet mogelijk, ook al kan deze 'gehoor'zaamheid, zoals in het 
christendom en in de westerse metafysica het geval is, reactieve vormen aannemen. In 
dit 'moeten' komen zo onmogelijkheid en noodzakelijkheid samen.  
 Smeedt Nietzsche zijn door geschiedenis en taal bezette wil en verlangen tot 
een Amor fati om? Affirmeert hij zijn door taal en geschiedenis gedetermineerde 
identiteit op radicale wijze? Hij 'voelt' zich in ieder geval steeds meer als een noodlot: 
als een voltrekking van het in de geschiedenis van het christendom geopenbaarde 
nihilisme. Moet Nietzsche niet voor dit lot 'kiezen', waardoor zijn persoonlijke leven 
een historisch bepaalde telos krijgt? In zijn denken bijt de christelijke geschiedenis 
zich als een slang in haar staart, waarna het zich beetje bij beetje verslindt en verteert. 
 
 "Mit dieser letzten Verwandlung der Freiheit zum Nichts in die freigewollte 
Notwendigkeit einer ewigen Wiederkehr des Gleichen erfüllt sich für Nietzsche sein 
zeitliches als ein `ewiges Schicksal'; sein Ego wird ihm zum Fatum."(Löwith 1950/64: 
213) 
 
Ik ga hier niet op de cultuurhistorische betekenis van het nihilisme in. Ik wil, in het 
verlengde van mijn bespreking van de opposities en de zelfondermijnende structuur van 
Nietzsches schrijfstijl, de meer systematisch-'logische' aspecten van de tegenspraak 
aan de orde stellen. Daarmee komen de in het nihilisme verdisconteerde negativiteit èn 
positiviteit in beeld. De verhouding tussen kritische en affirmatieve aspecten van de 
genealogie kunnen daarna vanuit een kentheoretisch optiek worden hernomen.  
 
1 Zijn: lijden als tegenspraak 
Ik herneem Nietzsches typering van het 'wezen' als Widerspruch en vraag me vanuit 
een systematische invalshoek af wat deze kenschets tegen de achtergrond van zijn 
nihilisme-diagnose betekent. Het beeld van de geboorte geeft een eerste indicatie. 
Zoals de barensweeën de geboorte begeleiden, zo gaat ieder scheppend gebeuren 
gepaard met pijn. Bestudering van de Griekse mysteriënleer, waaraan dit inzicht ten 
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grondslag ligt, heeft Nietzsche doen inzien dat "alles Werden und Wachsen, alles 
Zukunft-Verbürgende den Schmerz bedingt"(6.159), "wahrhaft seiend ist nur der 
Schmerz und der Widerspruch"(7.204) en "es giebt nur ein Leben: wo dieses erscheint, 
erscheint es als Schmerz und Widerspruch" (7.205). Doorgaans is het dragen van deze 
pijn pas acceptabel als ze ergens toe dient. Ze moet begrijpbaar, denkbaar zijn. Pas als 
pijn ondergeschikt wordt gemaakt aan een hoger doel is de spanning, de dissonantie 
ervan te verdragen. Vandaar de obsessieve pogingen van zowel het christendom als het 
humanisme om het lijden vanuit een 'Hinterwelt' zin te geven. Dit maakt de moreel-
psychologische dimensie ervan uit.  
 Gegeven de genealogische 'Doppelblick' valt er vanuit fysiologisch oogpunt 
iets meer te zeggen. Reeds Kant wees met het oog op de ervaring van het sublieme op 
de relatie tussen onlust en lust: de onlust van de overrompeling wordt in de Idee, dat 
wil zeggen de transcendentale omvatting ervan tot lust van het subject dat zijn eigen 
ontoereikendheid kan begrijpen. Kant transformeert Pascals bevende riet tot een door 
en door rationeel denkend riet. Dit inzicht verheft de mens heel even boven de kosmos. 
Nietzsche verwerpt de schopenhaueriaanse interpretatie van Kant van lust als iets 
negatiefs - het zou uit gebrek en behoefte voortkomen. Evenmin volgt hij diens 
positieve waarde-ring van pijn. Voor Nietzsche "sind beide, Lust und Schmerz, 
positiv, nämlich einen Mangel aufhebend", maar zo voegt hij eraan toe, "der Schmerz 
aber zugleich ein neues Bedürfniß schaffend, nach Verminderung des Reizes verlan-
gend"(8.156). Deze aantekeningen uit 1875 worden in 1884 uitgebreid en aan het 
perspectivisme verbonden: "Der Schmerz: nicht der Reiz als solcher, sondern im 
Intellekt erst gemacht zum Schmerz" of nog sterker gesteld: "Der physische Schmerz ist 
erst die Folge eines seelischen Schmerzes". Dit mag op het eerste gezicht een uiterst 
merkwaardige omkering van onze alledaagse inzichten zijn, Nietzsches opmerking 
wordt duidelijker als hij even verder verduidelijkt: "eine Menge von Urtheilen und 
Willensakten und Affekten in Einen Augenblick concentrirt, als große Erschütterung und 
in summa als Schmerz empfunden und projicirt an die Stelle hin"(11.114). Blijkbaar 
zijn het de zingeving en de daarin liggende verboden ten aanzien van het kwaad die 
bepaal-de aandoeningen als pijn of onlust en anderen als lust aanmerken. Zo zou 
hartstocht onlust oproepen bij de zich van zijn erfzonde bewuste gelovige, terwijl een 
moordende ascese geleidelijk aan met lust wordt geassocieerd.  
 Pijn en leed beïnvloeden dus niet alleen het denken, denken als zingevende 
activiteit kleurt evenzeer onze fysieke aandoeningen. Zou Nietzsche in dat geval een 
tegenspraak wellicht niet als een vorm van (mentale) pijn kunnen begrijpen: we zouden 
dan beroerd worden door en beroerd worden van de impasse van het denken die in een 
tegenspraak of paradox tot uitdrukking komt. Zo zou in de tegenspraak het contact met 
de werkelijkheid resoneren. In de aantekeningen van 1870/71 wordt door Nietzsche 
vanuit de tegenspraak een relatie tussen denken en leven gelegd: "Nothwendige Wi-
dersprüche im Denken, um leben zu können"(7.151). Logische tegenspraken staan in 
dienst van het leven, dat daarin slechts ogenschijnlijk wordt genegeerd. Maar het leven 
wordt in feite door tegenspraken opgeroepen, hetgeen zich als een onbegrepen, logische 
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spanning in het denken doorzet. Dit verklaart waarom Nietzsche in zijn beschrijving 
van de herkomst van de tragedie in overigens nog metafysische termen de 
tegenspraak "als das Wesen der Dinge" typeert: 
 
 "Woher der Genuß am Widerspruch, im Wesen des Tragischen? Der Widers-
pruch als das Wesen der Dinge spiegelt sich in der tragischen Handlung wieder. Er 
erzeugt aus sich eine metaphysische Illusion, auf die es bei der Tragödie abgesehen ist. 
Der Held siegt, indem er untergeht"(7.191) 
 
Het 'drama' van de held "als Stellvertreter des Dionysos, gleichsam als eine Maske des 
Dionysos"(7.192) is een existentiële pendant van de tegenspraak. Deze tegenspraak 
wordt in de dramatische handeling, waarin hij zich als het ware spiegelt, opgeroepen. 
Door een tweede schijnbeweging wordt, zoals we al eerder zagen, een metafysische 
illusie geproduceerd die lust opwekt. Het is alsof zich in de tragedie de door Kant 
geanalyseerde ervaring van het verhevene voltrekt, zij het in een nog prechristelijke, 
heidense context. De tegenspraak als 'het wezen der dingen' kan de toeschouwers in een 
theatrale context - dat wil zeggen in de kunst - lustvol ten deel vallen. 
  
 
 Excursie 7 
 De ervaring van het sublieme 
 
De ervaring van toeschouwers van een 
kunstwerk is in de geschiedenis van het 
westerse denken slechts sporadisch aan 
bod gekomen. De esthetica als 
filosofische discipline heeft zich 
bovendien pas aan het eind van de 18e 
eeuw ontwikkeld. Niettemin wordt in 
Kants Kritik der Urteilskraft het aspect 
van de receptie uitvoerig behandeld. 
Om Nietzsches positie ten aanzien van 
de tragedie en de esthetische 
bewerking van zijn eigen medium, de 
taal, enigszins te situeren is het 
instructief op zoek te gaan naar zijn 
wortels. 
 
1 Het verhevene vóór Kant 
In een aan Longinus toegeschreven 
tekst peri hupsou (over het ver-

hevene)15, die waarschijnlijk in de 
eerste eeuw na Christus is geschreven, 
wordt dat behandeld wat Kant in zijn 
Kritik der Urteilskraft 'das Erhabene' 
noemt en wat door hem als een trans-
cendentale 'ervaring' wordt geanaly-
seerd. Kenmerkend voor deze ervaring 
is een spanningsvolle relatie tussen 
onlust en lust. Deze spanning kan als 
een variant worden beschouwd van wat 
Aristoteles in zijn Poetica beschrijft als 
een ambigue receptie van de tragedie 
"die door <zo te werk te gaan dat ze > 
medelijden en angst <wekt> de vrese-
lijkste gevallen van lijden die haar 
onderwerp bij uitstek vormen ontdoet 
van <het element van 
weerzinwekkendheid" (Aristoteles 
1988: 37; 49b24)16.  
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De drie genoemde denkers behandelen 
het verhevene vanuit receptief oogpunt 
en bij allen gaat het om een in letterlijke 
zin ontzettende ervaring.  
  In tegenstelling tot Kant situeert 
Longinus het verhevene echter nog in 
de taal als "een zekere grootsheid (...), 
een zekere hoogheid van stijl..."-
(Longinus 1980: 28). Er kan ge-sproken 
worden van een ervaring van 
verhevenheid, "want door het werkelijk 
sublieme wordt onze ziel haast als 
vanzelf omhoog gevoerd en, fier 
verrijzend, van een trotse, jubelende 
vreugde vervuld, alsof zij zelf gescha-
pen had wat zij hoort spreken". Als 
inspiratie voor de geest "geeft het veel 
te overdenken" en "is het moeilijk, ja 
onmogelijk te weerstaan, dan blijft het 
onuitwisbaar vast in het geheugen"-
(Longinus 1980: 34). De ogenschijnlijk 
retorische vraag, of "er een 'leer' bestaat 
van het verhevene of grootse"-
(Longinus 1980: 28), lijkt Longinus 
met 'ja' te beantwoorden. Toch blijkt er 
een onvoorspelbaarheid in de werking 
ervan te zitten, waardoor de 
aangegeven methodische principes 
worden gerelativeerd. Aan de 
stilistische imperatieven gaan twee 
voorwaarden vooraf, die in de natuur 
van een individu verankerd liggen en 
die niet zijn aan te leren: "Vijf in getal 
zijn nu de 'bronnen', als men zeggen 
kan, waardoor verhevenheid van taal 
het rijkelijkst wordt 'gespijzigd'. (...) 
Vooraan, ook in betekenis vooraan, 
gaat de conceptie van grootse 
gedachten (...); dan volgt de felle en 
bezielde bewogenheid. Intussen, die 
twee bronnen der verhevenheid zijn 

grotendeels een zaak van aangeboren 
geestesstruktuur, de overige ook van 
methodische scholing."(Longinus 1980: 
34/5) 
  Zodra we Longinus' tekst met een 
moderne blik herlezen valt de nadruk 
op de 'pathos' op. Dit pathos wordt 
onderscheiden van 'gezwollenheid' en 
'pseudo-bezetenheid' (Longi-nus 1980: 
30/31). In kritiek op een vroegere tekst 
van Caecilius wordt weliswaar gesteld 
dat de hartstocht nimmer tot verheven-
heid kan bijdragen, maar tegelijk 
beweert Longinus "dat niets zo machtig 
klinkt als het goedgeplaatste woord der 
nobele passie ..." (Longinus 1980: 36).  
  Dit hartstochtelijk affect kan bij grote 
dichters en schrijvers "tot een zedelijk 
gevoel"(Longinus 1980: 40) verstillen. 
Zo biedt het de sleutel voor het begrip 
van het verhevene. Het beroerd worden 
door de pathos roept een gebrokenheid 
of splijting op, "want stilstand is rust, 
en pathos ligt besloten in verbroken 
orde, daar pathos zielsdrift en ontroe-
ring is"(Longinus 1980: 55/6). Deze 
pathos impliceert dus zowel lijden als 
hartstocht. Het uitgekiend hanteren van 
stilistische elementen is "niet slechts het 
natuurlijk werktuig van overreding en 
welluidendheid, maar ook een 
wonderbaarlijk instrument voor de taal 
van pathos en ver-heffing"(Longinus 
1980: 74). Het gaat niet zozeer om 
overreding, als wel om verleiding en 
overtuiging. 
 
2 Kant en het sublieme 
Het esthetische domein opent zich in 
het spanningsveld tussen aanschou-
wing en begrip. In de Kritik der Ur-
teilskraft wordt het vermogen te voelen, 
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dat wil zeggen lust en onlust 
subjectief17 te 'ervaren' op transcen-
dentaal niveau - dus: als een systema-
tische en uitputtende analyse van de 
mogelijkheidsvoorwaarden van het 
smaakoordeel - geanalyseerd. 
 
2.1 Het schone: belangeloze 
aanschouwing  
Aanvankelijk lijkt van deze pathos 
weinig over te blijven als Kant bij zijn 
analyse van het smaakoordeel ten 
aanzien van het schone dat slechts in 
'een belangeloze aanschouwing' door 
een smaakoordeel wordt uitgedrukt, ie-
der affect uitsluit. In de paragrafen over 
het verhevene klinkt evenwel opnieuw 
de gebrokenheid en de pathos op. Het 
esthetische is voor Kant de bemid-
delende instantie tussen natuur en vrij-
heid, tussen het door het verstand 
categoriaal bepaalde zinnelijk/zin-
tuiglijke en het bovenzinnelijke van de 
rede. In zijn Kritik der Urteilskraft 
tracht hij 'ein unübersehbare Kluft'(B 
XIX/A XIX; X.83) tussen beide te 
overbruggen: hoe kan het oordeelsver-
mogen de wetmatigheden van de natuur 
en de morele vrijheid verbinden? Aan 
de vorm ontleende doelmatigheid 
blijkt het sleutelbegrip.  
  Het oordeelsvermogen kan bepalend 
of reflexief zijn. In het eerste geval is er 
reeds een regel of algemeenheid 
voorhanden waaronder een bijzonder 
geval wordt gerubriceerd, in het tweede 
- en daar gaat het Kant om - moet deze 
regel vanuit het bijzondere worden ge-
zocht. Reflecteren kan vanuit deze 
bepaling worden opgevat als het zoeken 
naar de regel.  
  Door de scheiding der vermogens 

wordt het smaakoordeel iedere 
kenmogelijkheid ontzegd. Toch richt 
het zich naar de vorm van het 
kenoordeel. Dat er niettemin 'begrip' 
ontstaat, is het gevolg van een 
gepostuleerde algemene overeenstem-
ming: de 'Gemeinsinn' of sensus 
communis (B 65/A 64; X.157). Gaat 
het bij dit smaakoordeel over het 
scho-ne om de inwerking van de ver-
beeldingskracht op het verstand, zodra 
de rede zich met de verbeeldingskracht 
verbindt, wordt de harmonieuze 
belangeloosheid verbroken. Het is in 
deze verbinding dat de ervaring van het 
verhevene zich aandient: "Das Gemüt 
fühlt sich in der Vorstellung des 
Erhabenen in der Natur bewegt: da es in 
dem ästhetischen Urteile über das Sch-
öne derselben in ruhiger Kontemplation 
ist"(B98/A97; X.181). 
 
Kant schrikt er niet voor terug om in 
deze analyse een term als 'Abgrund' te 
gebruiken. Kants problematiek van het 
sublieme als een ambivalente ervaring 
van een spanning tussen onlust en lust, 
is vergelijkbaar, zoals hij zelf zegt, "mit 
einer Erschütterung (...) mit einem 
schnellwechselnden Abstoßen und 
Anziehen eben desselben Objekts". 
Hier gebruikt Kant gebruikt de term 
'Abgrund'(B 98/A 97). 
 
2.2. Het verhevene: splijting en 
omvatting.  
De ontmythologisering, de 
toenemende secularisering van de 
westerse cultuur en de daarmee gepaard 
gaande desacralisering komt bij Kant 
indirekt ter sprake in zijn analyse van 
het verhevene. De huiver, die met de 
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ervaring van het bestaan van goden 
samenhing en in het met taboes 
beladen contact met het heilige 
plaatsvond, - een sacraliteit die nog in 
Aristoteles' en Longinus' teksten wordt 
voorondersteld - neemt bij Kant een re-
flexieve gedaante aan. De huiver wordt 
zo een effect van de reflectie.   
  De huiver voor het sacrale krijgt zijn 
beslag in het gevoel van het verhevene, 
dat Kant als principieel vormloos 
opvat. Sprekend over het verhevene 
verwijst hij doorgaans niet naar 'Kunst-
produkten', evenmin naar 'Natur-din-
gen', maar naar "(die) rohe Natur, (...) 
bloß sofern sie Größe enthält..."(B 90/A 
89; X.175) Een grootsheid die door het 
verstand op geen enkele wijze kan wor-
den ingeperkt. Dit wordt via de 
verbeeldingskracht wel aangezet tot een 
oneindige vergelijking, die vervolgens 
op het 'niveau' van de rede, daar dus 
waar het verstand zich in een reflexieve 
beweging over zijn eigen 
mogelijkheidsvoorwaarden buigt, 
gefigureerd wordt in een zichzelf als 
totaliteit aandienende Idee. Dit is dus 
geen begrip, want daarmee zou tevens 
de algemeenheid of regel zijn gegeven, 
waaronder bijzondere gevallen gevat 
kunnen worden. 
  Kants voorbeelden spreken voor zich: 
hij refereert vooral aan door storm 
opgezweepte oceanen en andere beang-
stigende natuurverschijnselen. Echter, 
waar de premoderne mens bij de 
aanblik van dit doorgaans geper-
sonifieerde geweld buiten zichzelf 
raakt, hervindt volgens Kant de 
moderne mens zichzelf in de lustvolle 
overweging dat hij met zijn denken 
over deze kracht heen kan reiken door 

haar in een Idee te vatten: "Auf solche 
Weise allein unterscheidet sich inner-
lich Religion von Superstition; welche 
letztere nicht Erfurcht für das Erhabene, 
sondern Furcht und Angst vor dem 
übermächti-gen Wesen (...) im Gemüte 
gründet"(B108/9; A107/8; 188/9).  
 
Het verhevene is bij Kant geen functie 
meer van de stijl. Evenmin is het iets 
buiten het bewustzijn, ook al wordt het 
wel door iets erbuiten gewekt. Het gaat 
er Kant niet om het verhevene en 
daarmee de doelmatigheid der dingen 
buiten het denken in de dingen zelf te 
situeren. Keer op keer wijst hij deze 
ontologisering af. "Nicht also, was 
Gegen-stand der Sinnen sein kann, ist, 
auf diesen Fuß betrachtet, erhaben zu 
nennen. Aber eben darum, daß in 
unserer Einbildungskraft ein Bestreben 
zum Fortschritte ins Unendliche, in 
unserer Vernunft aber ein Anspruch auf 
ab-solute Totalität, als auf eine reelle 
Idee liegt: ist selbst jene Unan-
gemessenheit unseres Vermögens der 
Größenschätzung der Dinge der 
Sinnenwelt für diese Idee die 
Erweckung des Gefühls eines über-
sinnlichen Vermögens in uns; (...)"(B 
85,86/A 84,85; X.172; crsf.,ho) 
 
Juist omdat er via het verbeeldings-
vermogen begrip van en dus greep op 
deze pijnlijke ervaring is te krijgen, 
wordt het zelfbewustzijn uitgedaagd 
om haar reflexief te 'omvatten': de 
regressus ad infinitum van het begrip 
wordt gestopt door de ideematige 
omvatting. Grafisch voorgesteld laat de 
regressus zich uitdrukken als een lijn, 
de omvatting als een cirkel die - in een 
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hegeliaans 'model' - als resultaat van 
een kromme lijn worden gezien.18

  Kants redenering is een variant op 
Pascals overweging dat de mens in 
vergelijking met het immense heelal 
weliswaar een riet, maar dan toch 
minstens een denkend riet is. In Kants 
postulaat van de regulatieve Idee van 
de vrijheid wordt de almacht van het 
reflexieve denken bevestigd. 
  Het subject reikt uit naar esthetische 
Ideeën om de verloren samenhang te 
herstellen: "Unter einer ästhetischen 
Idee aber verstehe ich diejenige 
Vorstellung der Einbildungskraft, die 
viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr 
doch irgend ein bestimmter Gedanke, 
d.i. Begriff adäquat sein kann, die 
folglich keine Sprache völlig erreicht 
und verständlich machen kann"(B 
193/A 190; X.249) 
  Deze esthetische Ideeën zijn 
inexponibel (B241/A 238; X.284) en 
dienen onderscheiden te worden van de 
Ideeën van de rede: "Man sieht leicht, 
daß sie das Gegenstück (Pendant) von 
einer Vernunftidee sei, welche 
umgekehrt ein Begriff ist, dem keine 
Anschauung (Vorstellung der Einbil-
dungskraft) adäquat sein kann."(B 
194/A 191; X.250) 
  Deze Ideeën zijn eveneens 
indemonstrabel (B 241/A 238; X.284). 
Het genie dat door zijn getalenteerd-
heid iets schept dat niet aan regels is 
gebonden en dat derhalve dezelfde 
onvoorspelbaarheid in zich draagt als 
het sublieme, zou precies uit "das 
Vermögen ästhetischer Ideeën"(B 
243/A 240; X.286) bestaan.  
  Zo zet het gevoel of de ervaring van 
het verhevene twee werkingen van het 

zelfbewustzijn in gang: een oneindige 
fragmentatie en een totaliserende 
beweging. Dat het in het laatste geval 
nog slechts om een aanspraak gaat, 
duidt erop dat de overwinning op de 
leibnizeaanse speculatieve metafysica 
nog een kentheoretisch restant heeft, te 
weten een onkenbare, maar denkbare 
totaliteit. In de fragmentatie lijkt nog 
een humeaans scepicisme door te 
werken. De verbinding van beide leidt 
tot een antinomisch denken, dat echter 
door de Idee op regulatieve wijze aan 
banden wordt gelegd. 
  In tegenstelling tot het schone, waar 
de gevatte vorm nog een toegang tot 
een doelmatigheid van het waarge-
nomen object toelaat, gaat het bij het 
verhevene om een van de 'formlosen 
Gegenstände', "sofern Unbegrenztheit, 
an ihm, oder durch dessen Veranlas-
sung, vorgestellt und doch Totalität 
derselben hinzugedacht wird"(B75-
/A74;165). Totaliteit is dan de 
vertaling voor "Zusammenfassung in 
eine Anschauung"(B92/A91).  
  De spanning of dissonantie die 
inherent is aan het denken van het 
vormloze of oneindige, meent Kant te 
kunnen oplossen door het postulaat van 
een vermogen "das selbst übersinnlich 
ist". Alleen deze schijnbeweging - 
"Idee eines Noumenons"(B 92/A 91; 
X.177) - maakt het onmogelijk kennis 
te vergaren, maar brengt wel een 
'Erweiterung des Gemüts'(B 93/A 92; 
X.177) tot stand. Deze 'Grundmaß'(B 
94/A 93; X.178) waarmee de 
oneindigheid als totaliteit wordt 
omsloten is, zodra het verstand zich 
erover buigt, niets anders dan 'ein 
sichselbst widersprechender Begriff'(B 
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94/A 93; X.178). 
 
3 Het sublieme: het genot van het den-
ken?  
Hoe wordt bij Hegel de problematiek 
van het sublieme uitgewerkt? Als we 
evenals bij Kant het heilige of het 
goddelijke als uitgangspunt nemen dan 
laat zich het volgende ervan zeggen. 
Als totaliteit en oneindigheid functies 
van een reflexieve bemiddeling zijn, 
kunnen we concluderen dat God als 
ware oneindigheid opgaat in de 
reflectie: "Gott ist allein im reinen 
spekulativen Wissen erreichbar und ist 
nur in ihm und ist nur es selbst, denn er 
ist der Geist" (H3.554). Hegels 'Formal-
ontologie' is dan tevens een onto-theo-
logie.(Hogemann/Jaeschke 1977: 79). 
In de Vorrede van de Phänomenologie 
des Geistes wijst Hegel er niettemin op 
dat de naam God beter kan worden 
vermeden, "weil dies Wort nicht 
unmittelbar zugleich Begriff, sondern 
der eigentliche Name, die feste Ruhe 
des zum Grunde liegenden Subjekts 
ist"(H3.62).  
  Al eerder maakte ik gewag van Hegels 
fameuze typering van het ware, als zou 
het "der bacchantische Taumel sein". 
Daar voegt Hegel aan toe, als betrof het 
God: "er ist ebenso die durchsichtige 
und einfache Ruhe"(H3.46). 
  God, substantie, subject en de onein-
dige beweging van de reflectie zijn 
blijkbaar alle verschillende 'namen' 
voor dat wat aan het eind van het deel 
over de religie even voor het absolute 
weten als geest wordt geduid: "diese 
Bewegung durch sich selbst hindurch 
macht seine Wirklichkeit aus; - was 
sich bewegt ist er, er ist das Subjekt der 

Bewegung, und er ist ebenso das Bewe-
gen selbst oder die Substanz, durch 
welche das Subjekt hindurchgeht" 
(H3.572) 
 
Deze 'bepaling' van God geeft een 
indicatie voor de positie die het 
sublieme bij Hegel inneemt. Eén blik 
op de systematische opbouw in de Vo-
rlesungen über die Ästhetik volstaat: 
deze verontrustende ervaring die bij 
Hegel vanzelfsprekend slechts begrip-
pelijk geduid kan worden, blijkt steeds 
een 'für-sich' moment, met andere 
woorden een aspect van een 
fragmentarisch blijvende, abstracte 
relatie, waarin het negatieve nog moet 
worden overwonnen. De situering van 
het verhevene spreekt voor zichzelf: 
het wordt besproken onder B. in het 
tweede hoofdstuk van het tweede deel, 
welk hoofdstuk de titel "Die Symbolik 
der Erhabenheit" draagt. De estheti-
sche dimensie, of in Kants termen: de 
sfeer van het transcendentale gevoel, 
met name van dat van het verhevene 
blijft voor Hegel een voorstadium dat in 
de opheffing wordt overwonnen.  
 
3.1 Van verhevene naar opheffing 
In de inleiding van zijn esthetica drukt 
Hegel op dubbelzinnige wijze zijn 
waardering voor Kants analyse in 
diens Kritik der Urteilskraft uit. Hij 
vindt dit geschrift "belehrend und 
merkwürdig"(H13.85) en onderschrijft 
Kants analyse van het gevoel van het 
verhevene: "Diese Reduktion muß 
ihrem allgemeinen Prinzip nach in der 
Beziehung für richtig erkannt wer-
den"(H13.467). Het zal geen verbazing 
wekken dat Kants poging om in het 
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bijzondere oordeel een doelmatigheid 
te traceren voor Hegel het aangrijpings-
punt is om zijn eigen inzicht in de doel-
matigheid uit te werken om zodoende 
Kants subjectdenken op te heffen. Het 
verhevene wordt niet zoals bij Kant in 
een zelfbetrekking van het subject 
gezocht, "sondern in der einen 
absoluten Substanz als dem darzustel-
lenden Inhalt begründet..."(H13.468).  
  Precies het door Kant gethematiseerde 
vormloze aspect ervan is voor Hegel de 
steen des aanstoots. Voor hem is er wel 
degelijk 'begrip' van het verhevene ook 
al articuleert dit zich slechts als een 
negatie, een für-sich dat nog moet 
worden opgeheven in een groter, 
omvattender begrip. De 'Darstellungen' 
van de kunst en de 'Vorstellungen' van 
de religie, waar het sublieme wordt 
gesitueerd, dienen nog over te gaan in 
de begrippelijke sfeer van het absolute 
weten.  
  Binnen de overkoepelende drieslag 
van de Absolute Geest aan het eind 
van de Enzyklopädie - kunst, religie 
en filosofie - herkent Hegel in de 
ontwikkeling van de kunst een dialec-
tische dynamiek. Deze loopt van het 
primitivisme - zijn hoogste vorm is de 
architectuur van de Egyptenaren - via 
het klassicisme van de Griekse beeld-
houwkunst en de tragedie - de kunst 
vindt hier zijn hoogste uitdrukking, 
want valt geheel samen met het 
zelfbewustzijn - naar de romantische 
kunst die zich in zijn tijd in de Duitse 
Romantiek voltooit. De symboliek van 
het verhevene vindt zijn 'erste affirmati-
ve Auffassungsweise'(H13.469) in het 
pantheïsme van de indische pozie, die 
via de mohammedaanse poëzie in de 

christelijke mystiek uitmondt. Het gaat 
hier om een expliciet als goddelijkheid 
gedachte oneindigheid die immanent 
is aan de dingen: "Das Erhabene 
überhaupt ist der Versuch, das Unendli-
che auszudrücken, ohne in dem Bereich 
der Erscheinungen einen Gegenstand 
zu finden, welcher sich für diese 
Darstellung passend erwie-
se"(H13.467).  
  Het belang van Hegels 'reconstructie' 
ligt vanzelfsprekend niet in de ade-
quaatheid van zijn analyse: het is vanuit 
retrospectief perspectief allemaal te 
gewrocht om waar te zijn. Het geeft 
echter wel een goed inzicht in de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor het 
begrip - en niet het gevoel - van het 
verhevene. Dit kan namelijk pas 
ontstaan op het moment dat er een 
scheiding plaatsvindt tussen God en de 
wereld. God wordt "das reine Fürsich-
sein der einen Substanz" (H13.481). 
Door deze negatieve betrek-king tot de 
wereld ontstaat een spanning die niet 
meer kan worden 'gevormd' door begrip 
of voorstelling. God wordt hier de 
uitdrukking van dat wat in de Wissen-
schaft der Logik een 'Schlecht-unend-
liche'(H5.152) is ge-noemd.  
  Dat Hegel ter illustratie naar de joodse 
poëzie met zijn onnoembare god ver-
wijst als de meest adequate uitdrukking 
van een dergelijke verhevenheid, ligt 
dan ook voor de hand: "Das zweite, 
negative Preisen der Macht und 
Herrlichkeit des einen Gottes treffen 
wir als die eigentliche Erhabenheit in 
der hebräischen Poesie"(H13.469).19 
Door deze afstand tot God kan evenwel 
de eindigheid van de mens voor het 
eerst aan het licht treden en kan de 
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overgang naar 'das menschliche Indivi-
duum'(H13.483) worden gedacht, dat in 
de Griekse kunst zijn hoogste vorm 
krijgen. 
 
3.2 Splijting en genot 
 
Splijting en omvatting zijn kenmerken 
van Kants ervaring van het verhevene. 
In de hegeliaanse opheffing wordt een 
toegang tot het begrip van de onein-
digheid geforceerd die door Kant in 
zijn kritiek op de metafysica was afge-
sloten. De kern van deze opheffing is 
Hegels 'Entzweien' dat in de 
Phänomeno-logie des Geistes een 
"absolute Unruhe des reinen Sich-
selbstbewegens"(H3.133)20 wordt 
genoemd, reeds aan het begin van de 
Wissenschaft der Logik als het 'worden' 
werd geduid. Het is deze begrepen 'on-
rust' die tot aan het 'eind der tijden' de 
Weltgeist blijft beroeren. 
  Daar het in de Vorlesungen om begrip 
in plaats van gevoel gaat komen termen 
als lust en onlust, genot en pijn niet 
voor. Toch zijn ze in andere teksten niet 
geheel afwezig. Met name in de 
Phänomenologie des Geistes blijkt 
onverwacht een esthetische dimensie 
in receptieve zin te worden 
opengelegd. De introduktie van een 
term als 'genot' wijst daar naar mijn 
mening op. 
  Een 'esthetische' ervaring van het 
denken waarin uitsluitend het denken 
wordt geconsumeerd, zelfs zo intensief 
dat het zichzelf verteert, wordt aan het 
eind van de uiteenzetting van het ver-
stand, daar waar het verstand zijn eigen 
grondslag als zelfbewustzijn herkent, 
door Hegel zelf verwoord. Plotseling 

duikt hier een term als 'genot' op. Stelt 
hij aan het begin van deze minutieuze 
doordenking van de bewuste ervaring, 
dat de  'waarneming' die de zintuiglijke 
zekerheid uitmaakt, in die zin een 
ontvankelijkheid veronderstelt dat wij 
ons in de waarneming "unmittelbar 
oder aufnemend zu verhalten ha-
ben"(H3.82), aan het eind introduceert 
hij het genot van het denken. Dit blijkt 
evenals bij Kant samen te hangen met 
de splijtende en verdubbelende werking 
van de reflectie: "In dem Erklären ist 
eben darum so viele Selbstbefriedigung, 
weil das Bewußt-sein dabei, es so 
auszudrücken, in unmittelbarem 
Selbstgespräche mit sich, nur sich 
selbst genießt, dabei zwar etwas 
anderes zu treiben scheint, aber selbst 
herumtreibt." (H3.134) 
  Het gaat hier echter overduidelijk om 
een overschrijden van de verklarende 
werking van het verstand. Voor Hegel 
is een verklaring pas waar, zodra zij 
zich - na een opheffing van het 
verstand via het zelfbewustzijn in de 
rede - als een moment begrijpt binnen 
een omvattend proces: de Geest. 
Alleen daarin kan zich de doelmatig-
heid en noodzakelijkheid aandienen 
die Kant uitsluitend kan postuleren. 
  Het gaat Hegel om een activiteit die 
nog geen denken is: "es geht, 
sozusagen, nur an das Denken hin und 
ist Andacht"(H3.168). Hij gebruikt 
interessante zintuiglijke metaforen om 
deze 'aandacht' te beschrijven: "Sein 
Denken als solches bleibt das gestaltlo-
se Sausen des Glockengeläutes oder 
eine war-me Nebelerfüllung, ein 
musikalisches Denken, das nicht zum 
Begriffe, der die einzige immanente 
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gegenständliche Weise wäre, kommt. 
Es wird diesem unendlichen reinen 
innern Fühlen wohl sein Gegenstand, 
aber so eintretend, daß er nicht als 
begriffener und darum als ein Fremdes 
eintritt."(H3.168/9) 
  Even verder herhaalt hij zijn 
akoestische metafoor, als hij erop wijst 
dat het bewustzijn als enkelvoudigheid 
slechts "als musika-lisches, abstraktes 
Moment"(H3.173) bestaat.  
  Het genot aan het denken is mede een 
indicatie voor zijn esthetische 
kwaliteit. In Hegels visie zou dit zich 
ten slotte moeten oplossen, maar toch 
verdwijnt het niet uit beeld. Telkens 
duikt dit genot weer op. Zo heet het in 
de passages over het ongelukkige be-
wustzijn even voor de overgang naar de 
rede: "... so wird es drittens zum Geiste, 
hat sich selbst darin zu finden die 
Freude, und wird sich [,] seine 
Einzelheit mit dem Allgemeinen ver-
söhnt zu sein [,] bewußt."(H3. 165)21 
Hieruit blijkt dat er ook in andere 
ontwikkelingsstadia van de Geest op 
andere niveaus sprake is van genot en 
vreugde.  
  We zijn inmiddels ver af geraakt van 
de aristotelische bepaling van het 
verhevene in zijn Poëtica. Toch lijkt de 
aristotelische inspiratie die ook de 
uiteenzetting van de categoriale struc-
turen bij Kant en Hegel ingaf, niet hele-
maal verdwenen. Juist dit genot blijkt 
aristotelisch gekleurd. Als denken 
tevens leren of 'Bildung' is, dan maakt 
het genieten er integraal deel vanuit. Of 
zoals Aristoteles het zelf formuleert als 
hij de poëtische uitbeelding en de 
dichtkunst behan-delt: "De eerste 
oorzaak is dat het anderen nadoen-en-

uitbeelden mensen van hun geboorte af 
eigen is; de mens verschilt van de 
andere levende wezens daarin dat hij de 
meeste aanleg heeft om uit te beelden 
en zijn eerste lessen al leert door na te 
doen. De tweede oorzaak ligt in het feit 
dat mensen plezier beleven aan 
uitbeeldingen." (curs.,ho) 
  Op geheel onverwachte wijze worden 
pijn en genot weer samengevoegd: 
"Van de dingen die ons in de 
werkelijkheid pijn doen om te zien, 
bekijken we met plezier de meest 
nauwkeurige afbeeldingen, zoals 
bijvoorbeeld de vormen van de meest 
verafschuwde beesten en van lijken. En 
een oorzaak van dit plezier is mede het 
feit dat leren niet alleen de wijsgeren 
veel genot verschaft maar andere 
mensen ook, alleen delen zij daarin 
slechts in geringe mate."(Aristoteles 
1988: 31/2;48b 58) 
  Hier vallen Nietzsches inzichten in de 
relatie tussen pijn en genot met 
betrekking tot de tragedie samen met 
Kants inzicht in de aard van het 
verhevene, dat hij immers tegen het 
licht van het smaakoordeel in de 
context van de kunstbeschouwing 
behandelt. Ook Hegels aandacht voor 
het verhevene als een uitdrukking van 
een splijtende werking van het 
bewustzijn in de sfeer van de esthetiek 
maakt een verwantschap duidelijk. 
Maar het meest frappant is wellicht nog 
het feit dat Hegel zijn Enzyklopädie 
afsluit met een citaat van Aristoteles. 
Het slotwoord van de laatste paragraaf 
en daarmee van dit systeem in een 
notedop is 'genießt': "§577. Der dritte 
Schluß ist die Idee der Philosophie, 
welche die sich wissende Vernunft, das 
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Absolut-Allgemeine zu ihrer Mitte hat 
(...) die ewige an und für sich seinende 
Idee sich ewig als absoluter Geist 
betätigt, erzeugt und genießt." 
(H10.394) 

een esthetische ervaring van het 
denken te duiden. Daarbij zou 
bovendien aangetoond moeten worden, 
dat dit een praktijk impliceert en altijd 
te maken heeft met weerstand in de 
vorm van hartstocht en lijden. Op die 
manier zou verduidelijkt kunnen 
worden hoe de esthetische ervaring 
onlosmakelijk verbonden is met de pa-
thos. Een dergelijke exercitie zal in de 
lopende tekst worden uitgevoerd. Ik 
volsta hier met de constatering dat ook 
bij Hegel het denken een zekere affect-
gebondenheid kent, wat onder andere 
betekent dat zijn pretentie om het 
denken volledig 'te zuiveren' niet kan 
worden waar gemaakt. 

  Deze apotheose wordt nog gevolgd 
door een citaat uit Aristoteles' Meta-
physica XII 7, waarin de noodzakelijke 
relatie tussen denken en doen, rede en 
leven in Aristoteles' woorden wordt 
herhaald. Het vergt meer exegetische 
inspanning om dit genieten als 

  
 
Kent de dramatische handeling als louter actieve affirmatie een dader? Daar in de 
affirmatie van het zijn met het principium individuationis tevens het cogito als 
'transcendentale apperceptie' - dat een eenheidstichtende werking vervult en de 
autonome wil van het individu uitmaakt - wordt vernietigd, moet het antwoord wel 
ontkennend zijn. Het gaat hier om een niet-intentioneel aspect, waarin het gebeuren 
wordt benadrukt. Ik zou dit met een neologisme: het evenementiële aspect willen 
noemen. Door Nietzsche wordt dit 'gebeurlijke' of evenementiële aspect bevestigd in 
een noot bij zijn tegen Wagner gerichte tekst, waarin hij de thematiek van Die Geburt 
der Tragödie herneemt. In deze noot wordt namelijk de betekenis van het woord 'actio' 
of 'drama' niet zoals Wagner dit doet op 'handeling' teruggevoerd - de autonomie wordt 
daarbij stilzwijgend voorondersteld - maar op de Dorische oorsprong die zoveel 
betekent als 'Ereignis' of 'Geschichte': "Das älteste Drama stellte die Ortslegende dar, 
die 'heilige Geschichte', auf der die Gründung des Cultus ruhte (- also kein Thun, 
sondern ein Geschehen: dpáv heisst im Dorischen gar nicht 'thun')"(6.32)2. Hier wordt 
weer de oppositie tussen handelen en onder-gaan, tussen actie en passie ontwricht. 
 Het lijden is in tegenstelling tot dat wat de christelijke mens meent, niet 
zozeer een ervaring van het subject als wel een gebeuren. Het is het 'drama', waarin de 
tragische mens staat. Maar de invloed van Schopenhauers filosofie doet zich in deze 
vroege teksten niet alleen in de muzikale metaforen - "die Realität der Dissonanz" en 
"die Idealität der Konsonanz"(7.164)) - gelden, ook in allerlei opmerkingen als "der 
Illusionshintergrund der Tragödie ist die buddhistische Religion"(7.121) komt deze tot 
uitdrukking. Toch wijkt Nietzsches duiding van het eveneens onder 
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schopenhaueriaanse inspiratie gethematiseerde lijden al danig af: het lijden is voor 
Nietzsche namelijk geen resultaat van de individuatie, maar de oorzaak ervan:  
 
 "Das Leidende, Kämpfende, sich Zerreißende ist immer nur der eine Wille: er 
ist der vollkommene Widerspruch als Urgrund des Daseins. Die Individuation ist also 
Resultat des Leidens, nicht Ursache"(7.166). 
 
Het individu kan het lijden niet oplossen zonder tevens zijn eigen samenhang te breken: 
eerst in de roes en later in de affirmatieve vorm van de ascese. Anders gesteld: het 
autonome handelen biedt geen opheffing van de heteronomie, maar is er veeleer een 
uitdrukking van. Het subject blijkt een produkt van affectiviteit, het reflexieve begrip 
een gestalte van een fysiologisch gebeuren.  
Dat een in zichzelf gedeelde, zichzelf continu splijtende kracht toch als één wil wordt 
gepresenteerd, lijkt vreemd, maar de nog aanwezige metafysische onderstroom in zijn 
denken noopt Nietzsche blijkbaar tot deze gedachte. Deze komt ook in zijn analyse van 
de pijn en het genot naar voren, waarvan hij nog op kantiaanse wijze meent, dat ze niet 
losstaan van de voorstellingen die men erbij heeft: 
 
 "Es giebt nur ein Leben, ein Empfinden, einen Schmerz, eine Lust. Wir empfin-
den durch und unter Vermittlung von Vorstellungen. Wir kennen also den Schmerz, die 
Lust, das Leben nicht an sich. Der Wille ist etwas metaphysisches, das von uns vorge-
stellte Sichbewegen der Urvisionen"(7.197). 
 
Over deze 'Urvisionen' merkt hij even verder op, dat zij "ja nur adäquate Spie-gelungen 
des Seins sein können"(7.199).  
 Naast dit receptieve aspect van het kunstwerk brengt Nietzsche soms het 
produktieve ter sprake. In een geheel kantiaans gekleurde verwijzing naar het genie 
wordt het verband gelegd met de dubbele aandoening van lust en onlust die de aanblik 
van het verhevene bij de toeschouwer oproept: "Insofern der Widerspruch das Wesen 
des Ureinen ist, kann es auch zugleich höchster Schmerz und höchste Lust sein: das 
Versenken in die Erscheinung ist höchste Lust: wenn der Wille ganz Außenseite 
wird."(7.199) En precies dit is het geval bij het genie, dat in het scheppende moment 
met het zichzelf splijtende leven samenvalt als "höchste Verzückung und höchster 
Schmerz". De vergelijking die Nietzsche maakt met het ogenblik waarin iemand die 
verdrinkt als in een flits en als in een oneindig lang moment zijn leven aan zich voorbij 
ziet trekken, duidt misschien wel op een mystiek aspect dat eveneens onder invloed 
van Schopenhauer in zijn werk binnensluipt. Zo valt het genie samen met de ver-schij-
ning van het 'Ureine', dat hem in zijn dynamiek meesleurt: "er muss werden"(7.200). 
Ecce homo: "wie man wird, was man ist"(6.255). Het genie beli-chaamt de 
tegenspraak als tragische wijsheid, "er ist das Bild des Widerspruchs und das Bild des 
Schmerzes".  
 Het esthetische en het lijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pijn als 
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voorgestelde pijn, als een esthetische waarneming biedt genot, zoals Aristoteles al in 
Poëtica 48b8 constateerde. Nietzsche verplaatst deze tegen-spraak naar en in het 
denken: als zingeving verhevigt of verzacht het denken niet alleen de pijn, het kan het 
zelfs scheppen. Het leven blijft in 'Spiegelungen der Erscheinung' ingesloten. Slechts 
als 'Abbilder des Abbildes', als schijn van de schijn kan het - als betrof het een 
hegeliaanse sprong van de negativiteit naar een nieuwe positiviteit - "die reinsten 
Ruhemomente des Seins"(7.200) zijn. "Das Sein", zo besluit Nietzsche deze lange 
aantekening, "befriedigt sich im vollkommenen Schein". Hoewel 'Ruhemomente' en 
'befriedigt' opnieuw de indruk van een verzoening wekken, blijkt uit het overgrote deel 
van deze aantekeningen dat het drama het lijden, de dramatische tegenspraak, door 
het zichtbaar te maken vooral draaglijk maakt, maar zeker niet oplost: de tragedie 
rechtvaardigt zo als esthetisch fenomeen de wereld. 
 
2 Nietzsches kentheoretisch nihilisme 
Nietzsches critici lijken de overeenstemming van de ervaring met de werkelijkheid 
geheel over het hoofd te hebben gezien. Hun fixatie op een hegeliaans denken, dat 
zichzelf definieert vanuit de spinozistische formule "omnis determinatio est negatio"3 - 
misschien ook een te cartesiaanse visie op de rol en aard van de taal - geeft hen in 
Nietzsche als een crypto-metafysicus te kwali-ficeren en af te wijzen. Daarbij gaat hun 
aandacht vooral uit naar de beginschriften en de Nachlaß en worden de middenge-
schriften waarin zich de kentheoretische en methodologische overwegingen 
uitkristalliseren doorgaans veronachtzaamd. Nietzsche ontwerpt juist in deze teksten 
zijn genealogie en het is ook in deze teksten dat hij zijn paradoxale formulering en zijn 
aforistische stijl methodisch onderbouwt.43

 
2.1 Nietzsche als laatste metafysicus?  
Martin Heidegger presenteert Nietzsche als de laatste metafysicus en staart zich 
daarbij blind op Nietzsches autodiagnose als zou hij een omgekeerd platonisme 
beogen. In zoverre Nietzsche de wil in zijn meest radicale gedaante doordenkt, wordt 
hem zelfs verweten de denker van het wezen van de techniek, dat wil zeggen van de 
manipulatieve gerichtheid van het moderne subject op de dingen te zijn. Heideggers 
hardnekkige 'staar' zou wel eens hieraan te wijten kunnen zijn dat zijn aandacht vooral 
naar het allervroegste werk en naar de Nachlaß uitgaat.  
 De reden voor Heideggers verwijt moet vooral gezocht worden in de aard van 
de 'grond'gedachten. Zo wordt door hem de Eeuwige Wederkeer als een modaliteit 
van het zijn en de Wil tot Macht als haar moderne gestalte opgevat: 

 
46  Zie voor een mogelijke relatie tussen het werk van Hegel en Nietzsche: Werner Stegmaier, "Nietzsches Hegel-Bild", in: Friedhelm Nicolin und 

Otto Pöggeler (Hrsg.), Hegel-Studien (1990), pp. 99-110. Alfred Schmidt, die Nietzsches denken op zijn kentheoretische merites toetst, beweert zelfs onom-

wonden, dat "Nietzsches Denkbewegung dialektisch ist"(Schmidt 1980: 125), maar hij voegt er wel onmiddellijk aan toe, dat deze boude bewering slechts 

zinvol is, "nur wenn der Unterschied von vornherein festgehalten wird"(Schmidt 1980: 127).  
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 "Das Seiende im ganzen ist als Seiendes in der Weise der ewigen Wiederkehr 
des Gleichen. Die Bestimmung 'Wille zur Macht' gibt Antwort auf die Frage nach dem 
Seienden in Hinsicht auf seine Verfassung; die Bestimmung 'ewige Wiederkehr des 
Gleichen' gibt Antwort auf die Frage nach dem Seienden in Hinsicht auf seine Weise zu 
sein"(Heidegger 1961: I.464). 
 
Hij herinterpreteert de Wil tot Macht vervolgens tot een "Wille zum Willen".4 Maar 
daarmee wijst hij niet zozeer op de wil als een zelfgenererende of zelfsplijtende kracht, 
maar eenzijdig op het in zichzelf besloten zijn ervan. Zo kan hij Nietzsches wilsbegrip 
als een laatste gestalte zien van de moderne, manipulatieve gerichtheid op de dingen, 
die als noodzakelijk component van het kennen in toenemende mate de verhouding tot 
het zijn bepaalt. Deze objec-tiveringsneurose, deze volgens Heidegger reeds bij 
Descartes ingezette techno-logisering van het denken vindt hij nog steeds terug in het 
nietzscheaanse wilsconcept. Hij ziet daar dan ook geen breuk met, maar een 
radicalisering van de autonome zelfbeweging van het subject. De Übermensch wordt 
in deze gedachtengang als verwerkelijking van deze menselijke 'essentie' opgevat.(Hei-
degger 1984: 43/4)44

 Gianni Vattimo waardeert in zijn kritiek op Heidegger wel Nietzsches taal-
strategische inzet. Hoewel zijn eigen wijze van filosoferen sterk heideggeriaans getint 
is, meent hij, dat er "eine gewisse Notwendigkeit besteht, Heidegger bei seiner 
Nietzsche-Interpretation zu 'verraten', will man seinen authentistischsten Intentionen 
treu bleiben"(Vattimo 1989: 143). Vattimo erkent wel degelijk de explosieve kracht in 
Nietzsches werk. Dat hij hierin niet alleen staat, blijkt wel uit soortgelijke erkenningen 
bij andere Heidegger-interpreten: "So konnte Nietzsches Kritik an der europäischen 
Tradition neu wirksam werden: Der Wille zur Macht wurde nicht mehr mit Heidegger 
metaphysisch als das eine Sein gefaßt, sondern als eine Fülle von Perspectiven, die auch 
dem Erkennen eine unaufhebbare Pluralität geben" schrijft Otto Pöggeler in zijn 
voorwoord tot Zur philosophischen Aktualität Heideggers. II. Im Gespräch der Zeit 
(1990).45  
 Vanwege Heideggers nogal beperkte lezing van Menschliches, Allzumenschli-
ches en het ontbreken van enige verwijzing naar Morgenröthe. Gedanken über die 
moralischen Vorurtheile (1881) verklaart Vattimo de blinde vlek in Heideggers 
interpretatie niet alleen uit de toevallige veronachtzaming van de middengeschriften 
van Nietzsche, maar oppert hij zelfs de gedachte dat Heidegger misschien wel het 
angstige vermoeden had, dat hij er een Nietzsche zou vinden die zijn eigen 
postmetafysische project, waarin "die Sprache das Haus des Seins" moest worden, niet 
alleen had bevroed, maar zelf reeds had ingezet.46  

 
48  Martin Heidegger, Was heisst denken? (1984).

49  Zie: Dietrich Papenfuss/Otto Pöggeler, Zur philosophischen Aktualität Heideggers. II. Im Gespräch der Zeit (1990), p. 25.

50  Ook Luc Ferry wijst in Homo Aestheticus (1990) op dit aspect. Ook hij grijpt, eveneens in kritische zin, op Heideggers interpretatie terug. Naar 
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 Excursie 8 
 Kant:Negatie en grens 
 

                                                                      
zijn mening valt het moeilijk te ontkennen, "que la pensée de Nietzsche soit déjà beaucoup plus proche de celle de Heidegger que ce dernier ne le laisse 

entendre"(Ferry 1990: 209).

Hoe zijn het nihilisme en de dood van 
God kentheoretisch te doorgronden? 
Heeft Kant in zijn metafysicakritiek 
het door Nietzsche vooral 
cultuurhistorisch gediagnosticeerde 
nihilisme kentheoretisch voorbereid? 
Een analyse van de diverse negaties22 
die in Kants systeem verwerkt zijn 
geeft wellicht een antwoord op deze 
vraag. De relatie tussen het Niets en de 
oneindigheid werpt misschien wel een 
licht op de wijze hoe in de Kritik der 
reinen Vernunft Gods kwaliteiten tot 
kentheoretische noties worden herleid. 
 
1 Kritische, privatieve negatie 
De totaliteit van alle bepalingen van 
dingen noemt Kant 'Inbegriff der Rea-
lität'. Het ontbreken van enig begrip  is 
een 'Schranke der Realität', die een 
niet-zijn als inhoud heeft. Het Inbegriff 
zal Kant later, nadat hij de transcen-
dentale problemen door de ver-wisse-
ling of amfibolie van de sferen in de 
Kritik der reinen Vernunft heeft 
uitgewerkt, in de vorm van het 
transcendentale ideaal als oplossing van 
de transcendentale schijn laten terug-
keren. Met de transcendentale bevesti-
ging en transcendentale ontkenning zal 
de tegenstellling Inbegriff-Schranke in 
de nou-menale sfeer van het Ding-an-
sich worden hernomen. 
  Naast een 'Mangel' - of zoals het 

eerder heette een 'defectief' - kan een 
zogenaamde 'Privation' of 'Beraubung' 
het begrip karakteriseren.23 Dit is geen 
gebrek, maar een gevolg van het 
wegvallen van reële bepalingen door 
een wederzijdse opheffing: rust wordt 
in die zin gekenmerkt door het ontbre-
ken van beweging. Naast de defectieve 
en privatieve negatie onderscheidt 
Kant nog een derde negatie, die hij 
metafysisch noemt, "weil es für die 
Metaphysik (...) nicht gleichgültig ist, 
welches von zwei logisch entgegen-
gesetzten Prädikaten einem Gegen-
stand eine reale Bestimmung beilegt, 
welches ihm andererseits nur einen 
Bestimmungs-mangel beilegt"(Wolff 
1981: 74). 'Duister' is zo'n negatie: het 
'niet-duister' als ontkenning is niettemin 
een realiteit. 
  In de Kritik der reinen Vernunft zal dit 
onderscheid worden toegespitst op het 
onderscheid tussen het Ding-an-sich 
en de verschijningen. Het zal duidelijk 
zijn dat privatie nooit aan het Ding-an-
sich kan worden toegeschreven. Het 
'Inbegriff der Realität' keert terug in het 
transcendentale ideaal, waarin alle 
transcendentale positieve 
eigenschappen een plaats krijgen.  
  Realiteit vindt zijn systematische 
plaats in de afleiding van de 
categorieën van de kwaliteit. Als 
derivaten van het kwalitatief be-



 19

 3. Affirmatief nihilisme 
 

 

 

 

vestigende, ontkennende en limitatieve 
of oneindige oordeel ontwikkelt Kant 
de trichotomie 'realiteit-negatie-limita-
tie'. De problematiek van de oneindig-
heid - en dus die van de antinomieën 
en de schijn - krijgt zijn aanzet in de 
doordenking van de categorie van de 
limitatie, die de omvattende synthese 
van realiteit en negatie is. Kant maakt 
een onderscheid tussen een formeel-
logische en een transcendentale 
negatie. Bij de logische negatie wordt 
de relatie tussen twee begrippen 
ontkend, bij de transcendentale negatie 
gaat het echter om het "Nichtsein an 
sich selbst", dat als de tweede categorie 
van de modaliteit als correlaat van het 
Dasein wordt uitgewerkt. De logische 
negatie is naar de vorm ontkennend, 
maar naar de strekking bevestigend: het 
oordeel "A is -B" is oneindig of 
limitatief, omdat A, in de uitsluiting van 
B nog oneindig veel predikaten toege-
dicht kan krijgen. In de uitsluiting of 
negatie van een eigenschap wordt 
tegelijkertijd een veld van oneindig 
mogelijke eigenschappen geopend. In 
de begrenzing van het werkelijke - 
door een gebrek of een privatie - dient 
de oneindigheid zich dus ex negativo 
aan.  
  Spinoza's "omnis determinatio est 
negatio" wordt verbonden aan de be-
grenzing van het kenbare: "die Ein-
schränkung ist nichts anders als Realität 
mit Negation verbunden" (B111/A: III 
123). De onkenbaarheid van het 
'jenseits' van de grens verleent haar 
haar privatieve of defectieve/absentieve 
aard. In de desbetreffende afleiding van 
de verstandscategorieën wordt dit niet 
geëxpliciteerd, maar in de behandeling 

van de 'Antizipationen der 
Wahrnehmung', waarin de kwalitatieve 
categorieën in de sfeer van de 
Grundsätze worden hernomen en wordt 
beschreven hoe het fenomeen als iets 
met intensieve grootte wordt geantici-
peerd, wordt wel uitsluitsel gegeven. 
De negatie van de realiteit impliceert, 
dat "... der Mangel der Empfindung in 
demselben Augen-blicke diesen als leer 
würde vorstellen, mithin = O. Was nun 
in der empirischen Anschauung der 
Empfin-dung korrespondiert, ist 
Realität (...); was dem Mangel 
derselben entspricht Negation = 
O."(B209/ A167,8: III.209) 
 
2 Niets en oneindigheid 
Dit privatieve aspect keert terug in de 
"Anhang" bij de transcendentale analy-
tiek, waarin Kant de denkfouten 
analyseert, die door een "transcendenta-
le Amphibolie, d.i. einer Verwechslung 
des reinen Verstandesobjekts mit der 
Erscheinung"(B326/A270: III.292) 
ontstaan. Daar maakt Kant duidelijk dat 
privaties nooit eigenschappen van het 
Ding-an-sich kunnen zijn en dat een 
verwisseling van beide sferen allerlei 
niet-legitieme gedachtenkron-kels ople-
vert. 
  Het Niets neemt een viertal gedaantes 
aan, die als lege pendanten van de 
categorieën-groep in haar geheel wor-
den gepresenteerd.  
  1) Het eerste Niets is het ens ratio-
nis: de categorieën van de kwantiteit: 
het ene, vele en alle is het "... Keines 
(...) entgegengesetzt, und so ist der 
Gegenstand eines Begriffs, dem gar 
keine angebende Anschauung 
korrespondiert, = Nichts, d.i. ein 
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Begriff ohne Gegen-stand, wie die 
Noumena, die nicht unter die 
Möglichkeiten gezählt werden können, 
ob-gleich auch darum nicht für 
unmöglich aus-gegeben werden 
müssen."(B347/A290:III.306) 
  Het noumenon is dus iets dat 
mogelijk noch onmogelijk is, omdat het 
niet aan het regiem van de 
verstandscategorieën kan worden 
onderworpen. Interessant is Kants 
toevoeging dat het hier ook kan gaan 
om "Grundkräfte, die man sich denkt, 
zwar ohne Widerspruch, aber auch 
ohne Beispiel aus der Erfahrung 
gedacht werden" (B347/A290,1: III 
306).  
  2) Het tweede, kwalitatieve Niets ont-
beert iedere kwaliteit. Het is een "nihil 
privativum, leerer Gegenstand eines 
Begriffes"(A 292/B 348: III.307). Dit is 
even daarvoor als volgt getypeerd: 
"Realität ist etwas, Negation ist nichts, 
nämlich ein Begriff von dem Mangel 
eines Gegenstandes, wie der Schatten, 
die Kälte (nihil privativum)."(A 291/B 
347: III.306) Hier gaat de puur logische 
negatie over in de transcendentale.  
  3) Het Niets dat vanuit de relationele 
categorieën wordt gedacht, is een ens 
imaginarium. Dit is een lege aanschou-
wing, zoals de zuivere ruimte en tijd.  
  4) Ten slotte is er nog een nihil 
negativum, waarbij de tegenspraak een 
doorslaggevende rol speelt, omdat een 
voorwerp van een begrip gedacht wordt 
dat in zichzelf tegenstrijdig is, zoals een 
vierkante cirkel. 
  In een nadere toespitsing stelt Kant dat 
het ens rationis een louter 'Gedanken-
ding' en het nihil negativum een 
'Unding' is, terwijl naast deze lege 

begrippen lege data als het nihil 
privativum en het ens imaginarium 
worden gekenschetst. Of het Ding-an-
sich nu volgens Kant een 
Gedankending is, wordt hier niet 
duidelijk, maar in andere contexten 
blijkt dat wel het geval.(Eisler 1972: 
97). Zo kunnen de grondslagen van een 
kentheoretisch nihilisme in Kants 
kentheorie worden opgespoord. Wat dit 
vanuit cultuurfilosofisch oogpunt 
betekent, wordt in excursie 10 verder 
uitgewerkt. Dat de antinomieën die in 
de transcendentale dialectiek worden 
geconstateerd in de zuivere rede niet 
kunnen worden opgelost en Kant 
nadrukkelijk de praktische rede 
daartoe aanwendt, pleit voor de stelling 
dat zijn verkapte vorm van nihilisme 
louter kentheoretisch van aard is. 
  Oneindigheid krijgt geen positieve 
invulling meer, wat indirekt de 
opvatting versterkt, dat het hier gaat om 
oneindigheid als een onbepaaldheid met 
betrekking tot alle overige predikaten. 
Zij is slechts ex negativo te 
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denken. De laatste categorieën van de 
tri-chotomieën maken haar als extrapo-
latie van het werkelijke denkbaar: naast 
de reeds behandelde limitatie bieden 
namelijk alheid, wisselwerking en 
noodzakelijkheid de categoriale struc-
turen voor de transcendentale ideeën, 
waarin de rede de verstandscategorie-
ën in hun samenhang en volledigheid 
denkt: "Sie sind endlich transzendent 
und übersteigen die Grenze aller Erfah-
rung"(B384/ A327: III 331). De 
systematische samenhang tussen 
oneindigheid - of limitatie - en negatie 
werkt in de Ideeën door. Zo verschijnen 
in de sfeer van de rede, gedacht vanuit 
de categorieën van de relatie een drietal 
gestalten van het onvoorwaardelijke: 
"... es wird also erstlich ein 
Unbedingtes der kategorischen Syn-
thesis in einem Subjekt, zweitens der 
hypothetischen Synthesis der Glieder 
einer Reihe, drittens der disjunktiven 
Synthesis der Teile in einem System zu 
suchen sein."(B 380/A 323: III.328) 
  De rede put zich tenslotte uit in 'eine 
Idee des Ganzen'(A65/B89,90: III 105). 
Zij streeft naar dit onvoorwaardelijke in 
het besef dat ze over de totaliteit van 
de oneindige reeks gevolgen, zoals in 
de progressus van de kennis verdiscon-
teerd is, uiteindelijk niets positief kan 
kennen, omdat de transcenden-tale 
idee als noumenon slechts een 
'Gedankending', een 'ens rationis', een 
leeg begrip zonder zintuiglijke inhoud 
is. 
  
 
Heideggers kritiek wordt door andere gerenommeerde denkers gedeeld. Ook zij 
kritiseren Nietzsches filosofie vanuit een meer of minder verkapte hegeliaanse optiek. 
Critici van verschillende aard zoals Jürgen Habermas en Gerd Kimmerle menen 
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evenals Heidegger, zij het vanuit totaal verschillende achtergronden, dat Nietzsche niet 
aan de subjectfilosofische vooronderstellingen kan ontsnappen en zich ongewild op 
een 'Modell richterlicher Vernunft'(Kimmerle 1983: 82) oriënteert: 
 
 "Nietzsche verstrickt sich in die Widersprüche der idealistischen Geschichtslo-
gik. (...) Sein hermeneutisch verwickelter Lebenspositivismus verdankt sich der 
strukturerhaltenden Umkehrung der Vernunftmetaphysik. Er überträgt die trans-
zendentale Identitätslogik sich objektivierender Subjektivität auf das Lebensgeschehen, 
gerät damit in die Dialektik begriffenen Ansichseins, aus der er keinen Ausweg fin-
det."(Kimmerle 1983: 92) 
 
Gerd Kimmerle verwijt Nietzsche in zijn boek Die Aporie der Wahrheit, dat hij in zijn 
poging het leven als laatste, 'funderende' positie vast te houden de spanning tussen 
denken en zijn toch weer in een dialectische beweging oplost. Zo blijft hij "wider 
Willen an die von ihm bekämpfte Metaphysik" vastzitten: "Gerade seine innersten Wi-
dersprüche zeigen ihn als eine integrierte Grenzposition des abendländischen Denken, 
das in einem unwahren Begriff von Wahr-heit eingefaßt bleibt"(Kimmerle 1983: 8). 
Hoewel Nietzsche "das Ich aus den Fesseln seiner fiktiven Identität befreit", herneemt 
hij deze volgens Kimmerle weer in "die Utopie der souveränen Selbstdisziplin"-
(Kimmerle 1983: 9). Op deze overgang valt nogal wat af te dingen. Is bijvoorbeeld de 
overgang van 'fiktiv' naar 'Utopie' wel zo eenduidig? En zijn kantiaanse autonomie en 
nietzscheaanse soevereiniteit zonder probleem twee uitdrukkingen van een-zelfde 
gesteldheid? 
 Kimmerle stoort zich vooral aan de zelfondermijnende, in zijn bewoor-dingen: 
aporetische structuur van Nietzsches filosofie, die hij met de kentheoretische term 
aporie typeert. Hij neemt deze aporie in de gedachte van de Wil tot Macht waar, die hij 
terugvoert op het dialectisch antinomische gehalte van de reflectie op het an-sich-sein 
en de uiteindelijk toch weer begrippelijke bepaling ervan. Ook wijst hij op een 'Antithe-
tik' tussen betekenis en waarheid. Nietzsche zou voortdurend op twee paarden wedden. 
Door nu eens de betekenis, dan weer de waarheid te thematiseren wordt niet duidelijk 
wat hij zijn eigen uitspraken toekent: waarheid wordt enerzijds door een evidente 
werkelijkheid ontkracht, terwijl de laatste slechts onder woorden gebracht kan worden 
in betekenisvolle uitspraken die zelf voor waar moeten worden aangenomen. Deze 
waarheid van een andere orde haalt Nietzsches radicale waarheidskritiek onderuit. Zijn 
denken wordt door Kimmerle mijns inziens niet terecht dan ook als een zoveelste 
variant van de Kretenzer paradox aangemerkt. 
 
2.2 Zelfondermijning van het denken: aporie 
De paradoxale verdubbelingen duiken bij uitstek in Nietzsches afzonderlijke 
grondgedachten op. Hoe is bijvoorbeeld een verbinding tussen zijn (het Eeuwige) en 
worden (de Wederkeer) te denken: "tatsächlich reproduziert sie (Eeuwige Wederkeer, 
ho) jedoch nur den grundlegenden Widerspruch in der Philosophie der Selbstverwirkli-
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chung"(G.Kimmerle 1983: 87). Dat Kimmerle 'Selbstverwirklichung' louter hegeliaans 
opvat, is een indicatie voor zijn sterk gekleurde lezing van Nietzsches werk. Tussen de 
grondgedachten onderling zindert eveneens een aporetische spanning. Zo staat de ge-
dachte van de Eeuwige Wederkeer weer op gespannen voet met die van de 
Übermensch. Twee elementen van het hegeliaanse denken werken hier in verkapte 
vormen in door. De dialectische spanning tussen natuur en geschiedenis, tussen zijn en 
worden herhaald zich in de complementariteit van de cyclische gedachte van de 
Eeuwige Wederkeer en de evolutionair-lineaire gedachte van de Übermensch. In 
Kimmerles visie zouden alle traceerbare aporieën culmineren in Nietzsches expliciete 
verklaring dat zijn gedachten van de Wil tot Macht en de Eeuwige Wederkeer zelf 
weer uitdrukking van de werking van beide is: denken en leven gaan zo volledig in 
elkaar op. Nietzsches filosofie sluit zich tot een niet falsifieerbaar, tautologisch systeem. 
Dat Kimmerle desondanks oog heeft voor Nietzsches ontwrichtende schrijfwijze blijkt 
uit zijn opmerking, dat "in Nietzsches Aphoristik sich Systemkonsequenz und 
konfigurative Unabgeschlossenheit widerstreiten"(Kimmerle 1983: 95). Maar hij gaat 
op deze spanning, die Löwith als 'ein System in Aphorismen' wel in positieve zin 
uitwerkt, niet verder in. Hij volhardt erin Nietzsche juist door deze 'Widerstreit' als 'der 
Gefangene Hegels'(Kimmerle 1983: 217) te beschouwen. 
 Van Arthur Danto, die een meer analytische en semantische aanpak voor-
staat, zou te verwachten zijn dat hij wel oog heeft voor Nietzsches taal-strategieën. 
Toch laat ook hij zich door een hegeliaanse knipoog verleiden5: Nietzsches 'semantisch 
nihilisme' zou een pendant zijn van een 'semantisch realisme'. In beide wordt van een 
isomorfie uitgegaan tussen de structuur van de taal en de logische structuur van de 
werkelijkheid. Nietzsche zou met name door deze metafysische vooronderstelling 
zowel tot de ontoereikendheid van de taal als tot de onkenbaarheid van de 
werkelijkheid moeten besluiten. Maar wat blijft er dan over van Nietzsches 
genealogische inzicht met betrekking tot het werkelijkheidscheppende karakter van de 
logica. Deze is voor Nietzsche toch een schijnbeweging die de dissonantie moet 
'maskeren': "Sind die logischen Axiome dem Wirklichen adäquat, oder sind sie 
Maßstäbe und Mittel um Wirkliches, den Begriff 'Wirklichkeit', für uns erst zu schaf-
fen?"(Nietzsche 1969/1977: 85). 
 Uiteindelijk is ook voor de analytische filosoof Danto de aporetische structuur 
van Nietzsches werk die hij aan de genoemde metafysische voor-onderstelling 
toeschrijft, het doelwit van zijn kritiek. Niettemin wijst hij evenals Gerd Kimmerle op 
een 'paradoxe Einstellung' die hij als consequentie van zijn opmerkingen over het 
semantisch nihilisme als een nietzscheaanse omkering van de christelijke waarden 
opvat. Zo wordt Nietzsche bij Danto plotseling een religieus denker ex negativo: 
 
 "es war immer ein Kennzeichen religiöser Denker, zu denen Nietzsche zu 
zählen ist, auf zwei Ebenen zu reden, und zwar so, daß, von der höheren Ebene aus 
gesehen, die begrifflichen Unterscheidungen der niedrigeren als vorläufig und in 
irgendeinem  tiefen Sinne irreführend zu verstehen sind"(Danto 1979: 142). 
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Niet alleen wordt Nietzsche hier wederom zonder enige nuance een omgekeerd 
platonisme toegedicht, hem wordt tevens een  'religieuze' - lees: hegeliaanse - inzet 
aangewreven. Danto's conclusie dat Nietzsches tweedimensionale spreken "vielmehr 
eine Verwirrung in seinem Denken (...) als ein absichtliches Bemühen 
widerspiegelt"(Danto 1979: 142) lijkt diens methodische wantrouwen volstrekt te 
veronachtzamen en de principiële zelfsplijting die daarvan het gevolg is volledig over 
het hoofd te zien.  
 Toch is Danto's vergelijking met religieuze denkers niet geheel van zin 
gespeend. En wel om  twee redenen. Als hij eerder dan de dogmatische theologen de 
mystici op het oog heeft, dan is bij hen zonder probleem een aan Nietzsche verwante 
schrijfstijl te vinden. Also sprach Zarathustra is vanuit dit oogpunt meer dan een 
parodie op hun paradoxale manier van schrijven. Juist in het 'mystieke spreken', zo zal 
ik verderop betogen, treedt het aporetisch gehalte naar voren, omdat daar eveneens iets 
geviseerd wordt dat ieder begrip te boven gaat. Deze overeenkomst maakt Nietzsches 
werk echter niet tot een negatieve theologie.  
 Verder is met enige intellectuele flexibiliteit met Danto's vergelijking 
aansluiting te vinden bij de in Nietzsches genealogische diagnose gebruikte koppeling 
van het fysiologische en moreel-psychologisch perspectief. Als Danto's frase 'zwei 
Ebenen' zo wordt geïnterpreteerd, dan kan zijn kritiek grotendeels ontkracht worden 
door te wijzen op hun onderlinge verstrengeling en de pendelende beweging die zich in 
Nietzsches teksten voordoet. Nietzsche beschrijft niet alleen deze verdubbeling, zij 
werkt ook in zijn eigen schrijven door en wordt zelfs bij de lezer in werking gezet. 
Vorm en inhoud, schrijvend subject en beschreven object gaan voortdurend in elkaar 
over in de stijl, waarvan inhoud en vorm wel te onderscheiden maar niet meer te 
scheiden elementen zijn.  
 Danto heeft ongetwijfeld gelijk als hij beweert dat Nietzsche zich nog door 
traditionele probleemstellingen laat leiden en hij zich op de hegeliaanse isomorfie 
tussen wereld en denken oriënteert, maar hij ziet niet het parodiërende taalspel dat 
Nietzsche, vaak in weerwil van zichzelf, met deze metafysische posities moet spelen 
om hen te ontwrichten. Danto sluit zich via een omweg aan bij Heideggers en 
Kimmerles kritiek. Ook hij interpreteert Nietzsche vanuit een wellicht aan diens denken 
eigen metafysische verkramptheid.  
 
 "Ich bin also der Meinung, daß Nietzsche zwar ein brillante Entdeckung über 
Philosophen gemacht hatte, d.h. daß sie sich spontan in den semantischen Realismus 
haben verwickeln lassen, aber daß er daraus gleichzeitig gerade den falschen Schluß 
zog, indem er sich von derselben Krankheit anstecken ließ, zu deren Identifizierung er 
so viel beigetragen hatte."(Danto 1979: 153) 
 
Deze ziekte wordt door Habermas gediagnosticeerd als 'Selbstdementi', omdat 
Nietzsche geen helderheid kon verschaffen over de kentheoretische status van een -
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kritiek op de waarheid: 
 
 "Auf der einen Seite suggeriert sich Nietzsche die Möglichkeit einer artistischen 
Weltbetrachtung, die mit wissenschaftlichen Mitteln, aber in antimetaphysischer, 
antiromantischer, pessimistischer und skeptischer Einstellung durchgeführt wird. Eine 
historische Wissenschaft dieser Art soll, weil sie im Dienste der Philosophie des 
Willens zur Macht steht, der Illusion des Wahrheitsglaubens entgehen können. Dann 
müßte freilich die Geltung dieser Philosophie vorausgesetzt werden dürfen. Deshalb 
muß Nietzsche auf der anderen Seite die Möglichkeit einer Kritik des Metaphysik 
behaupten, die die Wurzeln des metaphysischen Denkens ausgräbt, ohne sich aber 
selbst als Philosophie aufzugeben." (Habermas 1985: 120)47

 
Laat ik na deze uitweiding over het aporetisch gehalte van Nietzsches werk terugkeren 
tot de 'dramatische' tegenspraak die zich in de theatrale handeling toont. Dit lijden 
wordt niet door en in het denken opgeheven - dat wil zeggen: van een definitieve 
zingeving voorzien -, maar het eeuwige conflict tussen mensen en goden wordt door 
een esthetisering ervaarbaar en draaglijk gemaakt. De dramatische tegenspraak - in te 
zien en ten onder te gaan - roept ten aanzien van de mogelijkheid om het wezen van het 
bestaan te kennen een aporie op: van het lijden is geen begrip te krijgen en toch is het 
zelfbewustzijn er op uit er greep op te krijgen. De onoplosbaarheid van het lijden 
resoneert zo in de Widerspruch, die als logische resonantie van het lijden onophefbaar 
is.48  
 Precies door deze onophefbaarheid levert Nietzsche zich volgens Schmidt aan 
 
 "... dem Odium des Irrationalismus aus, indem er die Schranken des 'abstrakten' 
Verstandes zu solchen des Erkennens überhaupt erstarren läßt. Die Unbegreiflichkeit 
des Lebens ist im Grunde dessen Unbegrifflichkeit. Auf sie will Nietzsche nicht 
verzichten."(Schmidt 1980: 134) 
 
Maar er kan naar mijn mening achter Nietzsches positie geen hegelianisme schuilgaan. 
In de onoplosbare spanning tussen een niet-begrippelijke ervaring en het discursieve, 
totaliserende denken dat als zodanig een hegeliaanse kwaliteit kent, vallen alle andere, 
meer oppervlakkige tegenspraken in het aforistische werk terug. Deze aporie typeert 

 
52  In hoofdstuk 8 zal dieper op deze kritiek worden ingegaan. Hier volsta ik met deze korte verwijzing naar de door Habermas geconstateerde aporie.

53  Hoe zouden we ons dit op het vlak van de esthetische receptie kunnen voorstellen? Vooropgesteld dient te worden dat de 'innerlijke' structuur van de 

Griekse toeschouwer per definitie niet in moderne menswetenschappelijke termen te duiden is: zijn zelfbewustzijn is immers niet het laatste moment van zin- 

en betekenisgeving. Wat ik schets is dus een modernistisch gekleurde receptie, die veel eerder terug te vinden zal zijn bij Kant dan bij Aristoteles. Gegeven 

dit voorbehoud laat zich het volgende over de relatie tussen de aard van de dramatische tegenspraak en die van een aporie zeggen. De dramatische 

tegenspraak betreft een tweestrijd binnen de 'ziel' van de protagonist, die zijn lijden tot gevolg heeft. De toeschouwer kan deze mee'voelen'. De aporie 

ontstaat zodra de toeschouwer deze tweestrijd in een 'hogere' begrippelijke orde probeert te verklaren. Precies dat kan de protagonist in theatrale zin niet. 

Deze reflectie, toebedeeld aan de toeschouwer, maakt dat de aporie voortkomt uit een omvattende zingeving waarin de dramatische tegenspraak zou kunnen 

worden 'opgelost'.
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Löwith als een existentieel 'Grundkonflikt': 
 
 "Er ist, im Unterschied zu solchen formalen und scheinbaren Widersprüchen, 
ein wesentlicher und umfassender, der einem Grundkonflikt im Verhältnis von Mensch 
und Welt - ohne Gott und gemeinsame Schöpfungsordnung - entspringt"(Löwith 
1935/1986: 13). 
 
Deze spanning volgt uit het nihilisme dat in het christendom ligt besloten. Het kan, nu 
de wereld "ohne Gott und gemeinsame Schöpfungsordnung" is, nooit overwonnen, 
slechts gedragen worden. Vanuit deze aanvankelijk passief-nihilistische houding kan 
de wereld niet meer triomfantelijk in het zelfbewustzijn worden binnengehaald. De 
brug tussen denken en zijn is voorgoed ingestort. Er gaapt nu zo'n diepe afgrond dat 
het de moderne mens duizelt, zodra hij er een blik in werpt. Elke poging om middels 
een ontkenning op 'hoger' niveau aan deze tegenspraak te ontsnappen en tot een 
nieuwe positiviteit te komen - wat uiteindelijk bij Hegel gebeurt - is gedoemd te 
mislukken. Er kan geen nieuwe brug geslagen worden. Evenmin kan  er tijdelijk een 
luchtbrug worden ingesteld. De 'oplossing' van het Niets kan zich volgens Löwith 
slechts op één manier voltrekken:  
 
 "Sein Versuch, aus dem endlichen Nichts des sich selber wollenden Ich in das 
ewige Ganze des Seins zurückzufinden, mündet schließlich in der Verwechslung seiner 
selbst mit Gott, um den herum alles zu Welt wird."(Löwith 1935/86: 14) 
 
We dienen deze opmerking niet al te psychologisch op te vatten. Evenmin moeten we 
onze blik op de beoogde transformatie als een universalisering en een 
veralgemenisering zien. Een vereenzelviging met het zijn laat zich dan slechts als een 
momentane creatieve daad begrijpen. Deze houdt een tijdelijke doorbreking van het 
principium individuationis in. In Die Geburt der Tragödie werd dit 'goddelijke' of 
'verheven' moment nog als een extatische ervaring van het 'Oer-Ene' gedacht: met het 
breken van het principium individuationis valt de mens samen met een niet-begrippelij-
ke totaliteit. Een vereeuwiging van deze 'toestand' zou niets andere dan de ultieme 'on'-
zin betekenen.  
 
Tot slot zou ik een drietal opmerkingen van systematische aard willen maken. Daarmee 
grijp ik deels terug op het voorgaande en loop ik tevens vooruit op enkele besprekingen 
in het volgende hoofdstuk. Alle opmerkingen hebben betrekking op de actief-
nihilistische strekking van de letterlijk ontzettende ervaring, die in de splijting van het 
Ik ligt besloten. Deze ervaring is weliswaar totaal, maar niet totaliserend. Ze is totaal, 
omdat ze zelfgenoegzaam is: het ontbreekt haar aan niets. Buiten deze ervaring kan 
niets meer worden gedacht. In die zin wordt deze ervaring niet door een tekort 
bepaald, maar is zij overvloedig. Gevat in de bewoordingen van dit hoofdstuk is deze 
overvloed - en dit is mijn tweede opmerking - niet het effect van het ontbreken van een 
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tekort: zij gaat zowel aan haar eigen negatie als aan de negatie van het tekort 'vooraf'. 
Dit 'vooraf' is geen chronologische, maar een systematische aanduiding. De dubbele 
negatie is slechts achteraf - dat wil zeggen: vanuit retrospectief oogpunt - als de 
'logische' grond van de overvloed te denken. In Nietzsches optie is deze naar alle zijden 
uitstromende overvloed het leven en als zodanig de 'raison d'être' van de negativiteit, 
die de logica in een omtrekkende beweging inzet om haar eigen ondenkbare grond te 
denken. 
 Met mijn laatste opmerking loop ik vooruit op een uitgebreider behandeling in 
het volgende hoofdstuk. Zij is dus nog slechts voorlopig en betreft uitsluitend de 
implicatie van het ontbreken van een gebrek of tekort voor de analyse van de wil of 
het verlangen. Want als de wil of het verlangen bestaat bij gratie van een tekort - het 
subject verlangt naar iets dat nog niet in zijn bezit is - dan is via een omweg duidelijk 
geworden, dat het wegvallen van het tekort en het dóórbreken van het leven inderdaad 
een breuk met het principium individuationis en met de opheffing van genot en pijn 
inhoudt.  
  
 
 Excursie 9  
 Hegel 
 Negativiteit en nihilisme 
 
Hegel probeert de kloof die in Kants 
filosofie tussen de subjectieve vermo-
gens en het Ding-an-sich gaapt te 
dichten. Hoe vreemd het ook moge 
klinken: het sleutelwoord in zijn 'kritiek 
op de kritiek' blijft negativiteit. Deze 
mondt uit in een dialectische filosofie 
of kritische metafysica, die geen terug-
keer naar een voor-kantiaans standpunt 
inhoudt: Hegel blijft in zijn poging de 
breuk tussen het subject en het object 
te overbruggen, toch een beroep doen 
op de zelfreflectie van het verstand. 
Deze 'Entzweiung' verandert echter wel 
van kwaliteit: ze wordt dynamisch 
trichotomisch. Aan de systematisch 
dichotome indeling van verstand en 
rede voegt hij een overspannende 
instantie toe, de Geist, waarin ook de 
rede tegen de achtergrond van een 
historische analyse zich transformeert 

tot Geist: "Wie der Verstand als etwas 
Getrenntes von der Vernunft überhaupt, 
so pflegt auch die dialektische Vernunft 
als etwas Getrenntes von der positiven 
Vernunft genommen zu werden. Aber 
in ihrer Wahrheit ist die Vernunft Geist, 
der höher als beides, verständige Ver-
nunft oder vernünftiger Verstand 
ist."(H5.17) 
 
Dit laat zich als de volgende 
cumulatieve reeks denken: van 
'verständige' en dialectische naar een 
positieve rede, die in haar zelfbegrip 
haar waarheid vindt en zich als Geest 
terugvindt. De eerste kwalificatie 
'dialectisch' die uit werk van 1801 en 
1802 stamt, getuigt nog van een zeer 
beperkt dialectiek-begrip dat later 
steeds systematischer wordt uitgewerkt. 
Dialectiek is grammaticaal gesproken 
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een leer van werkwoorden, die alle in 
één zelfstandig naamwoord uitmonden: 
de absolute Geest.  
  Produceert Kants rede als een 'an-
schauungslose' reflectie op zijn eigen 
grondslagen de transcendentale schijn, 
bij Hegel gaat de schijn als een 
schijnen aan iedere, op zich weer 
voorlopige waarheid vooraf. Kant 
wordt echter door de eindigheid van 
het kennen tot gevangene van zijn 
zelfgeconstrueerde intelligibele 
wereld. Hegel concludeert dat "dieser 
grellen Darstellung des subjektiven 
Idealismus unmittelbar das Bewußtsein 
der Freiheit (widerspricht)"(H6.135/6). 
Vanuit zijn behoefte aan meer vrijheid 
zal hij deze gevangenis tot een open 
inrichting ombouwen zonder dat hij 
overigens inziet dat zijn vrijheid 
eveneens voorwaardelijk is: een vrij-
heid met t.b.s., ter beschikkingstelling 
van de staat. 
  De centrale rol van de negativiteit 
roept de vraag op naar Hegels 
verhouding ten opzichte van het 
nihilisme. Dat dit evenals het sublieme 
een moment van de veruitwendiging, 
vervreemding en abstractie in de 
ontwikkeling van de Geest is, ligt voor 
de hand. De termen waarin het 
nihilisme besproken wordt, laten zich 
makkelijk omzet-ten. Zo wordt in de 
Wissenschaft der Logik aan het eind 
van de zijnslogica het nihilisme als een 
moment van de Geest in termen van 'die 
absolute Indifferenz'(H5.445) als het 
wegvallen van iedere maat, als 
mateloosheid ontwikkeld.  
  In de Phänomenologie des Geistes 
treedt het nihilisme reeds naar voren in 
de gestalte van het stoicisme, 

scepticisme en van het ongelukkige 
bewustzijn. Het is in deze context dat 
tot twee keer toe de dood van God 
wordt aangekondigd. Allereerst als de 
Griekse tragedie niet meer maatgevend 
is voor het zelfbewustzijn van de 
Griekse mens: "es ist der Schmerz, der 
sich als das harte Wort ausspricht, daß 
Gott gestorben ist"(H3.547). En even 
verder als het scepticisme aan de orde 
komt: "Er ist das schmerzliche Gefühl 
des unglücklichen Bewußtseins, das 
Gott selbst gestorben ist"(H3.572). Het 
gaat hier om het vastlopen van de 
reflectie in zijn abstraherende werking, 
om een scepticisme dat ook Kant 
trachtte te overwinnen. 
  De associatie die reeds eerder werd 
gelegd met de dionysische 'Taumel' en 
de toevoeging dat het hier om een 
worden gaat dat tegelijkertijd een 'Ruhe' 
is, is ook van toepassing op dit 
godsbegrip. Het worden, de beweging 
met dit dubbele karakter blijkt bij Hegel 
een bepalende rol te spelen in de 
ontwikkeling van het begrip 'negati-
viteit': deze heft zichzelf op en slaat om 
in een nieuwe positiviteit of onmid-
dellijkheid waaraan de dialectische 
beweging zich weer voltrekt. De 
tegenspraak die de motor van het 
denken en het zijn is, wordt in gang 
gezet door Hegels kritiek op de antino-
mieën van Kants transcenden-tale 
dialectiek. 
 
1 Antinomie-kritiek en slechte onein-
digheid 
Ondanks Hegels waardering voor Kants 
inzicht in de antinomische structuur van 
de rede verwerpt hij de daarin 
geïmpliceerde eindigheid van het 
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kennen, ook al wordt deze door een als 
regulatief gedachte oneindigheid 
gecomplementeerd. Hegels kritiek richt 
zich nu eens op de structuur van de 
apagogische bewijsvoering, dan weer 
op de aard van de antinomieën. Ten 
aanzien van de apagogische bewijs-
voering is in hoofdstuk 1 reeds 
opgemerkt dat het hier om een bewijs 
uit het ongerijmde gaat. Kant maakt in 
zijn bewijzen van de these en antithese 
van de antinomieën gebruik van de 
omslag van een dubbele negatie naar 
een nieuwe positie: hij neemt 
hypothetisch het tegendeel van de te 
bewijzen stelling aan (1e negatie), laat 
vervolgens zien dat dit niet kan (2e 
negatie) en besluit dan tot het bewijs 
van de aanvankelijke stelling: 
positivering van de dubbele negatie. 
Hegel meent dat hier sprake is van een 
niet terechte omslag naar een 
positiviteit. 
  Zijn voornaamste kritiek geldt het 
kunstmatige karakter van de indeling, 
dat wil zeggen de symmetrie tussen de 
'Tafeln' der oordelen en de categorieën 
in de analytiek en de antinomieën in de 
dialectiek. "Allein die tiefere Einsicht 
in die antinomische oder wahrhafter in 
die dialektische Natur der Vernunft 
zeigt überhaupt jeden Begriff als 
Einheit entgegengesetzter Momente 
auf, denen man also die Form antinomi-
scher Behauptungen geben 
könnte."(H5.217) 
 
Begrippelijkheid is als zodanig 
antinomisch. Als deze antinomieën 
dynamisch doordacht worden, dient 
zich volgens Hegel als vanzelf de 
formeel-ontologische aard van de 

tegenspraak en daarmee de diale-tische 
structuur van de werklijkheid aan. 
Iedere stap van het denken bergt in zich 
reeds een antinomie of beter: een 
tegenspraak. Hegel wil ons doen inzien 
dat we deze tegenstrijdige momenten 
niet moeten proberen te vermijden, 
"sondern daß sie ihre Wahrheit nur in 
ihrem Aufgehobensein, in der Einheit 
ihres Begriffes haben"(H5.218). Bij 
Kant blijft de aard van de antinomieën 
louter formalistisch: "Sie erreicht die 
Natur des Begriffes ihrer Bestimmun-
gen nicht"(H5.227). Overal waar Kant 
een tweedeling als absoluut presenteert, 
wordt deze door Hegel als een uiterlijke 
abstractie afgewezen: "Schon der 
Ausdruck Synthesis leitet leicht wieder 
zur Vorstellung einer äußerlichen 
Einheit und bloßen Verbindung von 
solchen, die an und für sich getrennt 
sind. Alsdann ist die Kantische Philos-
ophie nur bei dem psychologischen 
Reflexe des Begriffs stehengeblieben 
..."(H6.261) 
 
Zijn letterlijke her- en doordenking 
ervan leidt tot de 'ontdekking' van de 
dialectische relatie.  
  De bewijsvoering van de antinomieën 
moet het ontgelden. Zowel these als 
antithese blijken na Hegels kritiek 
analytisch of tautologisch van aard. 
We zien "in dem apagogischen 
Umwege (...) somit die Behauptung 
selbst vorkommen, die aus ihm resul-
tieren soll"(H5.221). Door inbedding 
van de beide assertorische uitspraken 
in een kromme apagogische redene-
ring wordt weliswaar "ein Schein von 
Beweisen"(H5.218) gewekt, maar het 
bewijs uit het ongerijmde is "ein grund-
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loser Schein"(H5.222): deze negatie 
van een negatie levert geen positief 
bewijs. 
  In Hegels kritiek op de eerste 
'mathematische' antinomie brengt hij de 
spanning tussen eindigheid en onein-
digheid ter sprake. De oneindigheid 
verwijst daarin uitsluitend naar een 
mathematische, in Hegels termen: 
uiterlijk doordachte, een 'schlechte 
quantitative Unendlichkeit'(H5.264), 
die gebaseerd is op een regressus ad 
infinitum. Er wordt geen inzicht 
gegeven in een in zichzelf veelvuldige, 
oneindige dynamiek, "sondern ein 
Wiederholen von einem und eben dem-
selben, Setzen, Aufheben und 
Wiedersetzen und Wiederaufheben, - 
eine Ohnmacht des Negativen, dem 
das, was es aufhebt, durch sein Aufhe-
ben selbst als ein Kontinuierliches 
wiederkehrt"(H5.264). 
 
Met zijn kritiek op deze 'onmacht van 
het negatieve' wil Hegel een oneindige, 
positieve dynamiek openleggen, die in 
de dialectische opbouw van de negatie 
te vinden zou zijn. Düsing wijst erop, 
dat in het vroegere werk "solche Para-
doxie des Endlichen aber für Hegel 
schon die negative Anwesendheit des 
Unendlichen in diesem Bewußtsein 
(ist)"(Düsing 1990: 112). De sleutel tot 
een ware oneindigheid is de 
tegenspraak. Postuleerde Hegel toenter-
tijd nog een "höhere Erkenntnisquelle", 
in de Wissenschaft der Logik wordt de 
oplossing in de dialectische beweging 
van het denken zelf gezocht. 
  Evenals bij Kant impliceert Hegels 
negatie-begrip een begrip van de grens: 
"Es ist eine Grenze, und: es muß über 

die Grenze hinausgegangen wer-
den"(H5.271). Hegel denkt de grens 
'rein kategorial': "Der eigentliche 
Gedanke, der nach Hegels Auffassung 
der Thesis, dem Beweis und dieser dia-
lektischen Fortführung zugrunde liegt, 
nämlich die Setzung einer Grenze, die 
zugleich ihr Gegenteil an sich hat, ist 
nicht nur unabhängig vom Vorstel-
lungssubstrat des Weltganzen, sondern 
sogar von Zeit und Raum; er ist rein 
kategorial"(Düsing 1990: 120). Zo 
worden Kants beide thesen in één 
(formeel-onto)logische bepaalde nega-
tie verenigd. 
 
2 Omsloten zelfsplijting:van uiterlijke 
naar innerlijke grens 
 
Hegels laat vervolgens zien hoe deze 
grens wordt 'verinnerlijkt'. De 'uiteen-
zetting' als innerlijke tegenspraak is 
onbeperkt. In logisch opzicht is er dan 
geen sprake meer van eindigheid. 
Sociaal-psychologisch betekent deze 
'verinnerlijking' zoveel als de introjec-
tie of interiorisering van een als 
uiterlijk ervaren algemeenheid. Dit kan 
een theorie of een wet zijn, in logisch 
opzicht doet dat er niet toe. De 
Denkbestimmungen worden slechts 
door deze inhoudelijke vermaatschap-
pelijking 'beëindigd' of (tijdelijk) uiter-
lijk begrensd: "dies ist die Seite seiner 
Negation, seiner Unwahrheit und Un-
wirklichkeit, eben seines Endes, nicht 
die Affirmation, welche es als Wahres 
ist" (H5.28).  
  Hoe werkt Hegel het an-und-für-sich 
wor-den van de uiterlijke grens uit? 
Voor een juist inzicht is het zaak terug 
te gaan naar de vroege aanzetten van de 
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Wissenschaft der Logik. In de versies 
van 1812 en 1831 wordt het zicht op de 
kantiaanse categoriengroep van de 
kwaliteit, waartoe de negatie behoort, 
ontnomen. Negatie, grens, niets en 
oneindigheid vinden we weliswaar door 
heel de Wissenschaft der Logik terug, 
maar een geclusterde verwerking van 
Kants bepaling van de kwalitatieve 
aspecten van het zijn in zijn categorie-
ëntafel realiteit, negatie en begrenzing 
komen we niet meer tegen. 
  Een blik in de Jenenser Logik van 
1804/5 toont hoe een eerste syste-
matische poging wordt gedaan om de 
integrale werking van de negatie in 
kritiek op Kants begrip te ontwikkelen. 
De grens is daar nog een zelfstandige 
categorie en de overgang naar de latere 
Wissenschaft der Logik is discontinu. In 
deze vroegere versie van de Logik 
wordt de 'einfache Beziehung' nog in 
vier stappen geanalyseerd: kwaliteit, 
kwantiteit, quantum en oneindigheid. 
De oneindigheid vindt haar aanzet in 
een dynamisering van Kants categorie 
van de 'Limitation'. De verwerking van 
realiteit en negatie zijn in de overgele-
verde tekst verloren: "in der Grenze ist 
das Nichts der Realität und der Nega-
tion gesetzt und das Sein derselben 
außer diesem Nichts"(JL: 3). De grens, 
stelt Hegel, is 'die wahrhafte Rea-
lität'(JL: 5). Reeds in deze vroege af-
leiding wordt duidelijk hoe door een 
dialectisering de uiterlijke grens imma-
nent wordt. 
  Als tweede - en niet zoals bij Kant als 
eerste groep categorieën - worden dan 
eenheid, veelheid en alheid in twee 
stappen uiteengezet. De tweede 
beweging van de 'Vielheit des numeri-

schen Eins' is een door afstotings-
kracht geproduceerde veelheid, 'ein 
absolutes Entfliehen' of "das Gleich-
gewicht des Nichts, eine ununter-
schiedene Einheit" (JL: 8). Deze 
centripetale werking wordt toch weer in 
een alheid, een 'Sichselbstgleichheit' of 
'absolute Quantität' omvat.(JL: 8) Van 
begin tot het eind laat Hegels 
belangrijkste vooronderstelling zich 
achter zijn uiteenzetting vermoeden: 
een nimmer definitief te desintegreren 
identiteit. In een opmerking aan het 
einde van het hoofdstuk 'Quantität' wijst 
Hegel op de noodzaak van de imma-
nentie van de grens als kern om zijn 
dialectiek te onderbouwen: "Indem das 
absolute Wesen so dasjenige ist, in 
welchem die Differenz schlechthin 
aufgehoben ist, so ist der Schein zu ver-
meiden, als ob die Unterschiede selbst 
außer ihm wären und ebenso das 
Aufheben derselben außer ihm 
vorginge, es selbst nur das Aufgeho-
bensein, - nicht ebenso absolut das 
Sein, - und Aufheben des Gegensatzes 
wäre"(JL: 13). 
 
Als de uiteenzetting tot het inzicht van 
een immanente grens heeft geleid, kan 
begrip van de ware oneindigheid als 
formeel-ontologische gestalte van het 
godsbegrip worden afgeleid. In de 
begripslogica gaan begripsmatig 
ontwikkelde realiteit als positie en 
idealiteit als haar negatie in elkaar over 
en wordt hun opheffing de opmaat naar 
de Ab-solute Idee. Bij Kant is in de 
Idee als eindige eenheid van een 
oneindige veelheid reeds zowel kwali-
teit als kwantiteit verdisconteerd. Als 
Hegel daarop aansluitend de idee als 
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begrip denkt vallen hieraan alle 
kenmerken van de idee toe en 
'reïncarneren' in de absolute geest: ziel, 
totaliteit, God en vrijheid in een. De 
subject-object relatie heeft haar 
exclusiviteit in de omvattende 
beweging van de Geest opgegeven, 
ook al moet dit inzicht zich telkens 
weer vanuit deze verhouding hernieu-
wen en verrijken. De oneindigheid van 
dit 'telkens weer' "ist nicht mehr unsere 
Reflexion", "sondern dies Ausschließen 
ist in ihrem Begriffe selbst, und 
deswegen ist in Wahrheit an ihr selbst 
der absolute Widerspruch, die Unend-
lichkeit, gesetzt"(JL: 26). Impliceerde 
voor Kant deze tegenspraak de 
opheffing van het eindige denken, voor 
Hegel wordt hij de toegang tot een 
oneindigheid. Het denken tekent er zich 
niet zozeer tegen af: het valt er eerder 
mee samen.  
 
3 Negativiteit: dialectische, inclusieve 
negatie 
Voor Hegel is een negatie een bepaalde 
negatie, iets wat de sceptici niet 
hebben begrepen.(H3.74/162) In een 
toegevoegde opmerking bij de behande-
ling van het Dasein verwijst Hegel 
naar de kantiaanse kwalificaties van de 
negatie als 'Verneinung' en 'Mangel': 
"Die Qualität, so daß sie unterschieden 
als seiende gelte, ist die Realität; sie als 
mit einer Verneinung behaftet, 
Negation überhaupt, [ist] gleichfalls 
eine Qualität, aber die für einen Mangel 
gilt, sich weiterhin als Grenze, 
Schranke bestimmt."(H5.118) 
 
Hegel is vanuit een analyse van het 
positieve en het negatieve op hetzelfde 

probleem als Kant gestoten: de 
noodzakelijke 'Aufhebung' van reëel 
tegenstrijdige grootheden, gebaseerd op 
een wederzijdse privatie. In 
tegenstelling tot Kant meent hij echter: 
"nur eine dritte, außer ihnen fallende 
Rücksicht macht die eine zur positiven, 
die andere zur negativen" (H6.61). Het 
Nul-begrip komt terug bij de 
daaropvolgende bespreking van de 
tegenspraak, waar hij de gelijkstelling 
van deze nul met Kants nihil 
privativum afwijst. Het resultaat van de 
op elkaar inwerkende krachten ligt 
uitsluitend in de relatie. 
  In de opheffing van het privatieve of 
exclusieve aspect onderscheidt de 
hegeliaanse negatie zich van de kanti-
aanse exclusieve negatie. Door de 
'verinnerlijking' of 'immanentie' van de 
negatie wordt deze dialectisch en 
inclusief. Stelde Kant dat de kloof of 
Schranke tussen het genegeerde en de 
negatie nooit door het kennen over-
brugd kan worden en dat de mens zich 
absolute kennis derhalve slechts als 
een oneindige opgave kan stellen, 
Hegel meent, dat deze privatie in een 
tweede negerende beweging ten 
aanzien van de eerste negatie kan 
worden opgeheven. Zo wordt onder de 
inwerking van de tijd de kloof steeds 
verder gedicht: het Sollen wordt Sein, 
het redelijke werkelijk.  
  Dit derde moment, dat Hegel ook 
'Negation der Negation'(H5.123) 
noemt, impliceert het subjectsmoment. 
Hoe kan deze 'dubbele negatie' 
begrepen worden? Hegel kenschetst de 
eerste negatie als 'abstrakte Negation', 
de tweede als 'konkrete, absolute 
Negativität' (H5.124).  
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  In de eerste druk van deel 1 van de 
Logik (1812) heet het nog, dat "wenn 
fernerhin von Negativität oder 
negativer Natur die Rede seyn wird, so 
ist darunter nicht jene erste Negation, 
die Grenze, Schranke oder Man-gel, 
sondern wesentlich die Negation des 
Andersseyns zu verstehen, die, als 
solche, Beziehung auf sich selbst 
ist"(gecit. in: Wolff 1981:107-8). 
 
Absolute negativiteit houdt voor Hegel 
tevens een ware, affirmatieve 
oneindigheid in. Maar daar 'Negativität' 
als 'negatie van de negatie' op een re-
flexieve beweging duidt, komt de 
uiteenzetting ervan pas in de behande-
ling van de reflectiebegrippen in de 
wezenslogica tot zijn volle ontplooiing 
als immanente zelfbetrekking. Syste-
matisch bezien is de "erste Negation der 
Negation" als geaffirmeerde positie 
weliswaar het Etwas uit het begin van 
de zijnslogica, in de wezenslogica 
bepaalt deze zich pas als een oneindige, 
cumulatief-progressieve, reflexieve 
zelfbepaling. De regressus als 
'schlechte Unendlichkeit' die met de 
privatieve negatie samenhangt, gaat 
door de inclusie over in een ware of 
affirmatieve oneindigheid. 
  Het derde moment uit de Jenenser 
Logik wordt dus uiteindelijk in de latere 
ontwerpen van de Logik volledig in het 
systeem gentegreerd. Gestalten van een 
'wahre' oneindigheid keren steeds 
terug. Systematisch op telkens dezelfde 
plaats, zoals dat ook bij het aspect van 
het sublieme, dat zoals nu blijkt zelf 
nog een slechte oneindig-heid is en als 
zodanig de opmaat tot een ware vormt. 
In de zijnslogica is het de laatste stap 

van het derde moment van de negatie 
binnen de kwaliteit, de kwantiteit en 
de maat. In deze laatste 
Denkbestimmung dient de 
oneindigheid zich in haar kwalitatieve 
aspect aan als "das Hervorbrechen des 
Unendlichen am Endlichen, als unmit-
telbarer Übergang und Verschwinden 
des Diesseits in seinem Jenseits"(H5.-
442). 
  In de wezenslogica volgt dit op de 
ontwikkeling van de schijn en van de 
Reflexions-bestimmungen. Dan spreekt 
Hegel ten aanzien van de causaliteit in 
het tweede moment dat nog over-
wonnen moet worden, opnieuw over 
"das Schlecht-Unendliche" (H6.232). 
Met de constatering dat iedere werking 
op zich zowel oorzaak als gevolg is, 
wat tot een regressus moet leiden, 
dient zich in de wisselwerking - dat 
wil zeggen Kants derde categorie van 
de relatie: 'Gemeinschaft' - toch weer 
een ware oneindigheid aan: "... 
wodurch das in der endlichen Kausa-
lität in den schlecht-unendlichen Pro-
greß auslaufende Wirken umgebogen 
und zu einem in sich zurückkehrenden, 
einem unendlichen Wechselwirken 
wird"(H6.237). Deze formuleringen 
worden alle gedragen door het beeld 
van de cirkel: omvatting en 
gemeenschap "als wahrhafte Unend-
lichkeit, in sich zurückgebogen, wird 
deren Bild der Kreis, die sich erreicht 
habende Linie, die geschlossen und 
ganz gegenwärtig ist, ohne Anfangs-
punkt und Ende."(H5.164). 
  Zodra vanuit deze verrijkte positie de 
allereerste negatie van de negatie 
wordt hernomen, wordt duidelijk waar-
om het Etwas in het zich als zijn 
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tegenpool denkbare, louter kwalitatieve 
Andere ten slotte eveneens een 'iets' 
moet herkennen. Het Etwas komt 
vervolgens in deze zelfondermijnende, 
zelfsplijtende reflectie tot het inzicht 
dat het Zelf het Andere van dit Andere 
moet zijn.  
  Dieter Henrich heeft erop gewezen, 
dat Hegels begrip van het negatieve 
door Hegel zelf niet systematisch is 
uitgewerkt.24 In een analyse van dit 
grondbegrip wordt duidelijk "daß die 
Zahl der Bedeutungen von Negation in 
Hegels Logik sich schließlich doch auf 
eins reduziere"(Henrich 1975: 249). 
Zijn analyse levert in eerste instantie 
een viertal negaties op in de vorm van 
twee van elkaar verschillende 'dubbele 
negaties', die geheel met elkaar 
vervlochten zijn. De eerste heeft 
betrekking op de wijze waarop het 
Andere zichzelf weer negeert zodra het 
zich herkent als het Andere van het 
'Etwas'. En "der Gedanke der 
Andersheit an sich nennt das 
Konstitutionsprinzip aller Grund-
begriffe der folgenden Teildisziplinen 
der Logik"(Henrich 1975: 251). De 
tweede dubbele negatie betreft het in-
sich-sein dat in zichzelf blijft, ondanks 
de veruitwendiging in het Andere. Dit 
is uiteindelijk de beweging waarin de 
subjectiviteit zich constitueert.  
  De eerste beweging - die de 
dialectische negatie in strikte zin 
uitmaakt - keert op allerlei manieren 
terug: in uitdrukkingen als 
"Gleichgültigkeit gegen sich", 
"Abstoßen von sich", "bestimmte 
Bestimmtheit", "Unverträglichkeit mit 
sich". Henrich wijst er in kritische zin 
op dat Hegel een ontologische 

vooronderstelling ten aanzien van de 
negatie heeft, daarbij een specifieke 
definitie van het zijn hanteert, waardoor 
hij begripsmatig de negatie als een 
principe, dat op het zijn betrokken 
blijft, kan afleiden. Deze beide 'dubbele 
negaties' onderscheidt Hegel zelf niet. 
Maar dit is geenszins het gevolg van 
een analytische onmacht. Het is veeleer 
een doelbewuste inzet om door een 
combinatie van beide negaties het 
systeem sluitend te kunnen maken. 
Henrich komt tot de volgen-de 
conclusie: "Sie hat die Zahl der Be-
deutungen von Negation im natürlichen 
Denken noch dadurch vergrößert, daß 
sie die Aussageform als solche 
ontologisierte und daß sie eine 
eigentümliche Form selbstbezüg-licher 
Negation ausbildete und in ihr 
schließlich zwei Bedeutungen von 
Negation konfundierte" (Henrich 1975: 
254). 
 
Via de zelfherkenning, die Hegel in zijn 
Phänomenologie des Geistes in de 
heer-knechtproblematiek had uitge-
werkt (H3.146), keert het Zelf op 
oneindig cumulatieve wijze via het 
Andere tot zichzelf terug. Herken-ning 
en erkenning liggen aan deze beweging 
ten grondslag. Hier duikt plotseling de 
kosmologische analogie op. Aan het 
eind van het hoofdstuk van de kwali-
teit blijken aantrekking en afstoting 
de hoogste kwalitatieve Denk-
bestimmungen te zijn. Hegel meent 
echter in tegenstelling tot Kant, ten 
eerste dat beide krachten niet uitslui-
tend kenmerken van de rede, maar 
zoals alle denkbepalingen ook van de 
dingen zelf zijn, ten tweede dat ze 
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elkaar doordringen en zich dus niet 
uiterlijk ten opzichte van elkaar verhou-
den. Het kwalitatief ene negeert 
zichzelf en "die negatieve Beziehung 
des Eins auf sich ist Repulsion"(H5.-
187). Als zelfsplijting of 'Entzweiung' 
een functie van een afstoting van en in 
zichzelf is, kan dit in de doordenking 
van Nietzsches gedachte van de Wil 
tot Macht een vruchtbare inzet zijn.  
  Deze uiterlijke betrekking tussen het 
kwalitatief ene en vele, waardoor het 
vele als een 'Sollen der Idealität' ver-
schijnt, wordt 'gerealiseerd', zodra het 
ene het vele weer omvat, dat wil zeggen 
als begrensd herkent: "Die Repulsion 
geht in Attraktion über, die vielen Eins 
in ein Eins"(H5.194): "das Eins als sich 
unendlich, d.i. als gesetzte Negation der 
Negation auf sich selbst beziehend ist 
die Vermittlung, daß es sich als sein 
absolutes (d.i. abstraktes) Anderssein 
(die Vielen) von sich abstößt und, 
indem es sich auf dies sein Nichtsein 
negativ, es aufhebend, bezieht, eben 
darin nur die Beziehung auf sich selbst 
ist."(H5.198) 
 
Aan het eind van de kwantiteit zien we 
een analoge beweging: het kwantitatief 
oneindige is het resultaat van de zelf-
herkenning van het kwantum in het 
vele dat zich aan gene zijde van de 
grens aandient, doordat het diens 
totaliteit weer als kwantum, maar nu als 
een omvattende alheid herkent. Het 
mateloze dat daarop volgt is ten slotte 
in die zin oneindig dat het kwalitatieve 
en het kwantitatieve zich in elkaar 
opheffen, waardoor de onmiddellijke 
eenheid van de maat die in het 
mateloze ontkend wordt, in zichzelf 

terugkeert. 
 
4 'Unruhe': worden en nihilisme 
Telkens weer blijkt de opheffing de 
toegang tot het oneindige te zijn. Het 
worden uit het begin van de zijnslogica 
wordt in een vergelijking met de 
antinomieën nog als "eine Unruhe 
zugleich Unverträglicher als eine 
Bewegung"(H5.94) gekenschetst. Aan 
het begin van de Phänomenologie 
spreekt Hegel er nog in termen van 
'Leben' en 'Begierde' over: "Diese 
Einheit (van subject en object, ho) aber 
ist ebensosehr, wie wir gesehen, ihr 
Abstoßen von sich selbst [;] und dieser 
Begriff entzweit sich in den Gegensatz 
des Selbstbewußtseins und des 
Lebens"(H3.139). 
 
En even verder heet het "die 
Unendlichkeit, die reine achsendre-
hende Bewegung, die Ruhe ihrer selbst 
als absolut unruhiger Unendlichkeit; die 
Selbständigkeit selbst, in welcher die 
Unterschiede der Bewegung aufgelöst 
sind..."(H3.140). 
  Dit worden is ten slotte een Aufheben 
geworden met een drievoudige natuur 
waardoor het "aufbewahren, erhalten 
bedeutet und zugleich soviel als aufhö-
ren lassen, eine Ende machen"(H5.114) 
en verder ook nog de betekenis heeft 
van optillen, op een hoger plan tillen. 
Dit opheffen heeft dus geen privatie 
of een niets tot gevolg, maar is altijd 
een verrijking. Kortom, opheffen impli-
ceert een in eenheid met het aan elkaar 
tegengestelde treden. Kants antino-
mieën zijn in deze opheffing volledig 
opgelost. 
  Laten we ons tot slot op het 
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hegeliaanse worden oriënteren om de 
nietzscheaanse affirmatie ervan beter 
te doorgronden. Zoals gezegd wordt 
deze categorie onmiddellijk aan het 
begin van de Wissenschaft der Logik 
aangezet. Zijn en niets, zo heet het in 
de vroege Jenenser Logik zijn als "dup-
licis negatio, die wieder affirmatio 
ist"(JL: 31): de dubbele negatie leidt 
tot een positiviteit, een affirmatie.  
  In de Wissenschaft der Logik neemt 
deze gedachte de volgende 
systematische vorm aan. In de eerste 
bepaling van de zijnslogica zet Hegel 
het meest onmiddellijke en onbepaal-
de uiteen: het zuivere Zijn. Het denken 
van deze zuivere onbepaaldheid zou, 
gegeven de bepalende en identifice-
rende aard van het denken, een ophef-
fing van het denken zelf impliceren. 
Aan de - dan nog niet systematisch 
gedachte - grens van deze onmogelijke 
denkbeweging 'ver-schwindet'(H5.83) 
deze onvermijdelijk in haar tegendeel: 
het zuivere Niets. Deze 'omslag' - maar 
het is misschien nog minder - is 
systematisch gezien nog geen negatie, 
omdat deze uitsluitend als een 
ontkenning van een bepaald iets geldt. 
Het derde moment van deze 
denkbeweging ligt eigenlijk al ingebed 
in de denkact zelf: "Ihre Wahrheit ist 
also diese Bewegung des unmittelbaren 
Verschwindens des einen in dem 
anderen: das Werden" (H5. 83). Zodra 
echter dit derde moment als worden 
begrepen wordt, dient zich een nieuwe 
onmiddellijkheid aan: het Dasein als 
positiviteit, als affirmatie.  
  De systeemexterne vraag laat zich 
stellen of het denken niet in het Dasein 
zijn eigenlijke aanvang vindt en of de 

voorgaande bewegingen niet slechts de 
operationele principes bieden voor de 
volgende. Kortom, waar begint het 
denken eigenlijk: bij het zijn, het wor-
den of het Dasein? Het is aannemelijk, 
dat het begin niet bestaat uit zuivere 
identiteit - het zijn - maar "die bereits 
als widersprüchlich strukturierte Einheit 
van Identität (Sein, ho) und Unterschied 
(Nichts, ho)" (Kimmerle 1981: 512), 
die zich pas, zij het impliciet, bij het 
Dasein aandient. De enkelvoudige 
bepaaldheid is in dat geval slechts per 
implicatie uit deze spanning af te 
leiden.  
  In de eerste beweging - het worden 
van het Dasein - liggen dan reeds alle 
'meta'catego-rieën zoals identiteit, 
verschil en tegenspraak besloten: "De 
categorieëngroepen van het zijn (...) 
met de verschillende categorieën, die 
daarin telkens zijn bevat, zijn echter 
vanuit hun eigen vooronderstellingen 
niet bevredigend te beredeneren. De 
afleidingssamenhang, die Hegel op-
bouwt, geraakt in een crisis die alleen 
door over te gaan naar vooronderstel-
lingen die op een hoger nivo liggen, 
kan worden overwonnen."(Kimmerle 
1981: 512).  
 
Dit hogere niveau, zal de wezenslogica 
zijn, waarin de werkelijk-heid, zij het 
nog op een uiterlijke manier daar het 
een subjectspositie betreft, pas 'echt' 
wordt begrepen. Deze ex-ternkritische 
vraag laat zich radicaliseren naar een 
kritiek op de identiteitslogische 
vooronderstellingen van het gehele 
systeem. 
  De kritiek op Hegels filosofie betreft 
doorgaans de vermeende positivering 
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vanuit de negativiteit: "Jedoch selbst 
wenn diese Regel (...) unproblematisch 
wäre, müßte man ihre Anwendung auf 
den Fall, den Hegel vor sich hat, für 
illegitim erachten, da es unter der 
Voraussetzung der schlechthinnigen 
Ursprünglichkeit von Verneinung 
nichts gibt, das durch die Verneinung 
dieser Verneinung bejaht würde"(Theu-
nissen 1980: 378). 
  Hegel zelf benadrukt vooral de 
bewegelijkheid, de beweging en laat 
zich slechts in paradoxen of spekula-
tieve 'Sätze' uit over de uiteindelijke 
grond van de omslag. De oneindigheid 
is "ihrem Begriffe nach das einfache 
Aufheben des Gegensatzes, nicht das 
Aufgehobensein"(JL: 33).  
  Het is de vraag naar de kip of het ei. 
Doordat het systeem zich sluit is in feite 
ieder moment ervan een Anfang. 
Heinz Kimmerle leest in Hegels 
'Darstellung' van de Anfang "... wie der 
teleologische Grund-zug des Hegel-
schen Denkens in seiner Bestimmung 
des Anfangs festgemacht ist. Der 
Anfang enthält als Keim den ge-
sammten weiteren Fortgang. Der Fort-
gang ist nur Entwicklung, Auswicklung 
dessen, was als Anlage, als Einge-
wickeltes bereits vorhanden war." 
(Kimmerle 1979: 189)  
  Kimmerle wijst erop, dat, ondanks het 
feit dat de tweede negatie een structuur 
van een redenering met een conclusie 
suggereert, deze conclusie opgesloten 
zit in de hele structuur. In één formele 
stap worden twee denkbewe-gingen 
tegelijkertijd voltrokken: "Denn es 
ergibt sich kein medius terminus. Die 
vermittelnde Mitte ist das Ergebnis der 
Bewegung der Negation (sowohl der 

ersten als auch der zweiten): die Struk-
tur des Widerspruchs" (Kimmerle 
1979: 199). 
  Vandaar dat "die 'absolute Negativität' 
ihre Selbstaufhebung, die Setzung eines 
neuen Positiven (ist)" (Kimmerle 
1979:200). De omslag van de absolute 
negativiteit naar een nieuwe 
onmiddellijkheid of positiviteit lijkt 
echter slechts denkbaar bij gratie van 
een verzwegen premisse: een tot rust 
gekomen werkelijkheid aan het eind 
van de dialec-tische beweging in de 
hoedanigheid van de absolute idee, die 
zich historisch in de moderne 
constitutionele staat die meer op een 
monarchie à la Engeland van de 19e 
eeuw dan op de Pruisische staat lijkt, 
zou hebben verwerkelijkt. De onrust 
van het worden zou nog slechts de 
post-historische gestalten van de Geest 
betreffen.  
  De identiteitslogische premisse van 
een Geest die zich als in een 
Plotineaanse emanatie uiteenzet, houdt 
het systeem bijeen. Zou de oneindige 
beweging dit criterium of
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deze maat verliezen - en de externe 
kritiek op Hegels systeem lijkt daar 
haar exclusieve doelwit te vinden - dan 
valt het denken terug in het mateloze 
exces dat Hegel zelf aan het eind van 
zijn zijnslogica heeft doordacht.  Dan 
dient het zich aan als "der bacchanti-
sche Taumel" zonder dat het "ebenso 
die durchsichtige und einfache Ru-
he"(H3.46) is.  
  Precies deze kortsluiting doordenkt 
Hegel aan het eind van de zijnslogica 
als overgang naar de wezenslogica 
waar hij in de doordenking van de 
zuivere relatie vanuit een subjects-
positie de eerste begrippelijke 
structuren uiteenzet van het zijn. Het 
mateloze nihilisme is dus evenals de 
schijn een noodzakelijk voorstadium 
van de werkelijkheid. 
  
 
3 Nietzsches 'negatie' der negaties: genealogische, differentiërende negatie   
 "Im Grunde sind es zwei Verneinungen, die mein Wort Immoralist in sich 
schliesst. Ich verneine einmal einen Typus Mensch (...) andrerseits eine Art Moral, 
welche als Moral an sich in Geltung und Herrschaft gekommen ist"(H6.367). 
 
Nietzsches tweevoudige ontkenning is de keerzijde van de eerste Umwertung als de 
ontkenning van de voorname of 'Herrenmoral'. Deze ontkenning nogmaals ontkennen 
moet hem voor al diegenen die zich nog in de reactieve moraal van het christendom 
herkennen, wel tot 'immoralist' maken. Het nihi-lisme en de problematiek van de 
negatie worden naar mijn mening echter pas in hun complexiteit begrepen als we de 
dramatische tegenspraak of Löwiths 'Grundkonflikt' als laatste oriëntatiepunt nemen. 
De logische tegenspraak wijst Nietzsche door zijn opvatting over wat de aard en de 
functie van logica is, af als een beweging van en in de schijn. Wanneer Aristoteles' 
principe van de tegenspraak in de Nachlaß als de grondslag van alle bewijsvoeringen 
ter sprake komt, zet Nietzsche zijn 'methodische wantrouwen' in. Zoals gezegd ontbeert 
dit de 'schijn-heilige' voorlopigheid van Descartes' methodische twijfel. Alleen al de 
vermeende eenduidigheid en evidentie eist dat "man um so strenger er-wägen sollte, 
was er im Grunde schon voraussetzt"(Nietzsche 1969/1977: 85). Een andere logische 
grondwet, het principe van de identiteit, ondergaat hetzelfde lot: 
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 "Gesetzt, es gäbe ein solches sich-selbst-identisches A gar nicht, wie es jeder 
Satz der Logik (...) voraussetzt, das A wäre bereits eine Scheinbarkeit, so hätte die 
Logik eine bloß scheinbare Welt. (...) Das 'Ding' - das ist das eigentliche Substrat zu A; 
unser Glaube an Dinge ist die Voraussetzung für den Glauben an die Logik. Das A der 
Logik ist wie das Atom eine Nachkonstruktion des 'Dinges'... Indem wir das nicht 
begreifen und aus der Logik ein Kriterium des wahren Seins machen, sind wir bereits 
auf dem Wege, alle jene Hypostasen: Substanz, Prädikat, Objekt, Subjekt, Aktion usw. 
als Realitäten zu setzen: das heißt eine metaphysische Welt zu konzipieren, das heißt 
eine 'wahre Welt' (- dies ist aber die scheinbare Welt noch einmal...)"(Nietzsche 
1969/1977: 85/6). 
 
De 'metafysische illusie' die de tragedie oproept blijkt ook de logica te funderen. De 
logica met 'das begriffliche Widerspruchs-Verbot' steunt, door het vergeten van een 
schijnbeweging, op de 'dingen' die vervolgens met begrippen niet alleen beschreven, 
maar zelfs begrepen zouden kunnen worden. Maar in 'werkelijkheid' "gilt die Logik (...) 
nur von fingierten Wesenheiten, die wir geschaffen haben"(Nietzsche 1969/1977: 86). 
 Nietzsche moet zich met zijn cultuurdiagnostische beschrijvingen voortdurend 
binnen deze logische schijnbewegingen bewegen om zeggingskracht te ontwikkelen 
voor een modern gehoor van individuen als produkten van en actoren binnen deze 
schijn. Hij negeert de logica dus niet, maar parodiëert deze door haar grondprincipes 
tegen haarzelf uit te spelen. Door de logica te situeren ontzegt hij haar geenszins haar 
interne samenhang en werkzaamheid. In zijn laatste geschriften lanceert hij als tegenzet 
een 'grosse Logik', waarmee hij 'la gaya scienza' beoogt: "die leichten Füsse; Witz, 
Feuer, Anmuth; die grosse Logik; der Tanz der Sterne..."(6.37). Alleen de 'logica' van 
het vrolijke of tragische weten, waarvan de tegenspraak weliswaar de kern vormt, 
maar waarvan de begrippelijke opheffing geen deel uitmaakt, biedt zicht op het zijn. 
 Maar hoe kan deze metaforisering technisch worden geduid? Wat voor een 
soort negatie zet Nietzsche in tegen het oppositionele denken? Van een simpele 
omkering of van een verzoening van de tegendelen is geen sprake. Ik heb dit 
geïllustreerd aan de hand van de eerste 'Umwertung aller Werte' als eerste negatie die 
Nietzsche in zijn cultuurkritische 'fundering' van het nihilisme uitwerkt: de enting van 
het morele begrip 'goed' op de voormorele oppositie goed-slecht leverde een nieuwe 
oppositie op waarvan de negatieve term (kwaad) na verloop van tijd in een privatieve 
relatie - als het ontbreken van het goede - tot de vermeend positieve komt te staan. In 
deze morele oppositie gaat op nauwelijks zichtbare wijze een kracht schuil, die ooit de 
mens tot een waardering in voormorele termen noopte: 
 
 "das Pathos der Vornehmheit und Distanz, wie gesagt, das dauernde und 
dominirende Gesammt- und Grundgefühl einer höheren herrschenden Art im 
Verhältniss zu einer niederen Art, zu einem 'Unten' - das ist der Ursprung des 
Gegensatzes 'gut' und 'schlecht'"(5.259). 
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Nietzsche grijpt in zijn genealogische 'vernietiging' van de morele oppositie terug op dit 
'Pathos der Vornehmheit und Distanz', waarin de daadkracht van de voorname tot 
uitdrukking komt: door het trekken van een grens, het geven van namen geeft deze 
gehoor aan een levenskracht die niet door identiteit, maar door het voortdurend 
bewerkstelligen van verschillen wordt gekenmerkt. Aan weerszijden van deze grens 
kristalliseert deze afstand uit in de waarden 'goed' en 'slecht'. Zouden we deze Pathos in 
hegeliaanse zin als het trekken van een grens opvatten dan verschijnt de voormorele 
oppositie als de formeel-ontologische oppositie tussen het Dasein en zijn Andere, 
waarbij het slechte als het Etwas en het goede als het Andere wordt gewaardeerd. Bij 
Nietzsche wordt deze relatie bepaald door een principiëel verschil tussen het eerste en 
dat waarin het zich meent te herkennen: de Ander of het Andere. Ook hieruit blijkt dat 
de nietzscheaanse heer-slaaf thematiek niet vertaald kan worden in de hegeliaanse heer-
knecht problematiek.  
 Zoals het slechte op niet-logische wijze door het goede wordt genegeerd, zo 
bestaat ertussen deze gehele oppositie en haar 'grond' een niet-logische differentie. 
Zodra we discursief greep op deze grond trachten te krijgen - en hier steekt het addertje 
van de dialectiek weer zijn kop boven het gras - laat deze zich uitsluitend denken vanuit 
een ontmantelde hegeliaanse, dat wil zeggen vanuit een kantiaans-privatieve negatie, 
waardoor de oppositie zichzelf regene-reert. Bij Theunissen lijkt dit te gebeuren. De 
van alle negativiteit verstoken affirmatie - de 'oerwil', het 'dionysische', de 'pathos der 
distantie' en de latere 'Wil tot Macht' - blijft dit denken weliswaar bestoken en ontwrich-
ten, maar zij wordt, als er geen verzet tegen de metafysische verleiding wordt geboden 
via de positieve term weer in een nieuwe oppositie ingevoegd: het ene, zijn, scho-ne, 
goede en ware blijven zo de begrippelijke ankerpunten voor de niet te lokaliseren 
intensiteiten, voor Nietzsches 'krachtsquanta'. 
 Ik wees er in het vorige hoofdstuk reeds op, dat de eerste Umwertung een 
dubbele negatie in zich bergt. Deze krijgt in het ascetisch ideaal zijn positieve uitdruk-
king: het in de pathos der distantie geïmpliceerde geweld en het erin doorwerkende 
lijden, die zowel de 'dader' als het vermeende 'slachtoffer' ten deel vallen, worden 
geherwaardeerd: door de introjectie van het geweld in de ascese en door het naar 
buiten richten van het lijden in het medelijden. Het goede van de voormorele opposi-
tie wordt getransformeerd tot het moreel kwade: eerste negatie. In de negatie van dit 
kwaad, in het uitdrijven van de duivel en het pacificeren van de vurige begeerte kan het 
moreel goede, het ijkpunt van de christelijke identiteit, zich ontplooien: tweede 
negatie. Zo ontstaat de morele oppositie goed-kwaad, waarin ondanks haar affirma-
tieve herkomst het kwaad - als consequentie van het noodzakelijk vergeten, analoog 
aan het liegen dat tot waarheid wordt - ten slotte als een privatieve negatie van het 
goede verschijnt. De negatieve term duidt nu op een gebrek of een tekort: lelijk is niet-
mooi, kwaad niet-goed, onwaar niet-waar, schijn een gebrek aan zijn. Zo wordt het mo-
reel goede als resultaat van een dubbele negatie tot een oneindige positiviteit, die 
allerlei gestalten kan aannemen.  
 Uit Nietzsches genealogische diagnose blijkt, dat de eerste oppositie als 
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zodanig de tweede 'term' van een ander soort 'oppositie' is. Deze kan weliswaar 'onder 
woorden' worden gebracht, maar nimmer worden 'begrepen' omdat wij er begrijpend, 
dat wil zeggen impliciet waarderend al deel van zijn. Denken we deze relatie tussen de 
oppositie en haar grond door, dan blijkt telkens weer een niet-begrippelijke ervaring de 
tweede 'term' te vormen. Kun-nen we dan nog stellen dat in deze 'grondervaring' iedere 
oppositie wordt genegeerd? Als dat al zo is, dan onderscheidt deze 'negatie' zich in ieder 
geval door haar niet logische gehalte. Deze niet-logische negatie zou als een voor het 
denken onoplosbare differerende beweging kunnen worden opgevat. Als een principieel 
onophefbare weerstand, door het leven zelf opgeworpen, opdat het zich kan 
intensiveren en versterken. Paradoxaal geformuleerd: om zichzelf aan zijn eigen pijn te 
verlustigen. Het identificerende denken moet zich wel aan deze barrière stoten. Het wil 
deze 'slechten'.  
 De ontkenning die van de pathos uitgaat en die als motor van het denken 
fungeert, werkt voor alles differentiërend. Hegels formeel-ontologische tegenspraak 
krijgt hier zijn 'dramatische' pendant: zijn dialectische negatie verschijnt in het licht 
van de nietscheaanse genealogie als een differerentiërende negatie. De duistere, niet 
te verhelderen rest die Nietzsche in het vroege werk 'leven' (maar niet Het Leven), later 
een krachtenveld en een wil tot waarheid, ten slotte een zichzelf splijtende Wil tot 
Macht noemt, ontwricht het oppositionele, identificerende denken van binnenuit. Deze 
'vernietiging', die niet anders dan retrospectief - vanuit een 'Nachkonstruktion' - 
hernomen kan worden, is naar mijn mening wat Danto en Kimmerle beiden op het 
oog hebben. Nietzsche implementeert deze rest als pathos in zijn theorie en in zijn 
schrijven. Door iedere oorsprong of oorzaak te genealogiseren, door de pathos der 
distantie in de theorie in te voeren, laat Nietzsche zien, dat de breuk radicaal en 
dientengevolge de differentie constitutief is voor de schijnbewegingen van het 
denken. 
 Toch is er, juist door het 'primaat' van de breuk, nog een kritische noot te 
plaatsen. Denken in termen van 'breuk', 'grens', 'einde', 'Revolutie' en 'vervulling' is 
immers typisch modern, tenminste voor zover deze breuken een lineaire, cumulatieve 
ontwikkeling afbakenen. Tussen revolutie en verwerkelijking van de utopie voltrekt 
zich volgens Kant en Hegel - maar evenzeer voor de door Nietzsche nimmer 
gerecipieerde Karl Marx - de geschiedenis. Het nihilisme vanuit deze invalshoek 
duiden betekent onvermijdelijk, dat Nietzsche als modernist en derhalve als laatste 
metafysicus moet worden afgewezen. 
 Op grond van mijn uiteenzettingen meen ik echter, dat dit geen adequate en 
vruchtbare duiding is: de tweede 'Umwertung aller Werte', waarin Nietzsche een 
'overwinning' van het nihilisme viseert, is niet als afsluiting te begrijpen. Nietzsche 
beoogt met zijn grondgedachten van de Wil tot Macht, de Übermensch en de Eeuwige 
Wederkeer geen 'stadium' voorbij het actief nihilisme als een tijd die ná het nihilisme 
komt. Vatten we ze wel als anticipatie op -wat betekent dat we ze systematisch vanuit 
modernistische categorieën interpreteren - dan zullen we op nieuwe antinomieën en 
aporieën stuiten.  
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 Hoe kunnen we dan wel vat op deze 'gedachten' krijgen?6 Gegeven de voor het 
denken thematiseerbare oppositie tussen oppositioneel en negerend denken enerzijds 
en een voor het denken nog slechts als indifferent gedachte ervaring waarin dit 
denken zijn uiterste grens bereikt anderzijds, beoogt Nietzsche hoogstwaarschijnlijk 
deze 'ervaring'. Denken van grenzen zou dan een zelfondermijnende poging inhouden 
naar een ontstellende 'ervaring' toe te denken. Een dergelijke denkbeweging heeft 
consequenties voor de pejoratieve klank van de kwalificatie 'aporetisch', die op logische 
inconsistenties binnen het denken zelf slaat. Daarvoor wordt doorgaans de term 
'antinomie' gebruikt. Dat deze onderneming zelfondermijnend is, komt voort uit de 
noodzaak deze ervaring opnieuw te kwalificeren: hiermee wordt haar indifferentie aan 
de splijtingen en verdubbelingen van het denken uitgeleverd. De denker is door deze 
interesse de onverschilligheid reeds voorbij. Daarom houdt Nietzsches tegenoffensief 
wellicht een methodische ironie in: ieder begrip verliest onmiddellijk zijn 
eenduidigheid. Iets meer paradoxaal en hegeliaans geformuleerd: het gaat daarbij om 
een 'toestand' noch een 'proces', maar om een zijn dat altijd al een worden is. Het gaat 
om een nietzscheaanse ervaring, waarin "man wird, was man ist"(6.255). Ecce Homo. 
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42  Goudsblom formuleert de kern van het nihilisme, dat hij in zijn studie Nihilisme en cultuur (1977) als een typisch 19e

eeuws fenomeen analyseert, als volgt: "Hebben wij niet als leden van een geciviliseerde samenleving geleerd dat we bereid moeten
zijn de redenen van ons handelen ter discussie te stellen en te onderzoeken, en blijkt tegelijkertijd niet telkens weer  dat geen enkel
argument waarmee we praktische beslissingen of morele oordelen zouden willen recht-vaardigen uiteindelijk tegen een kritisch
onderzoek bestand is? Dit dilemma vormde voor mij de kern van het nihilisme."(ix) Goudsblom wijst op de verschillende
betekenissen en inzetten van Nietzsches nihilisme-begrip. Het gemeenschappelijke element ziet hij kernachtig uitgedrukt in de
'zinloosheid'.(Goudsblom 1977: 10) 

44  Aristoteles wijst in de Poëtica met het oog op het verschil tussen het Dorische en het Attische drama eveneens op het onderscheid tussen 'dran' en 'prattein'.(Aristoteles 1988: 31;

48a30)

45  Hegel verheft dit tot het grondprincipe van zijn systeem. Toch is zijn verwijzing naar Spinoza's uitspraak misleidend. Allereerst komt deze uitspraak niet in Spinoza's hoofdwerken voor,

maar in een polemische brief waarin hij bovendien de uitdrukking in een andere context en vorm presenteert. Daarin is de intentie precies tegengesteld aan dat wat Hegel ermee wil uitdrukken: alle bepaling is

weliswaar negatie, maar om het wezen van een zaak te begrijpen schiet welke negatie dan ook tekort, omdat deze altijd slechts de vorm, nooit de essentie raken. In een brief aan Jarig Jelles, waarin het erom

gaat of je van God kunt zeggen of deze "een of enig" is, wijst Spinoza op de ontoereikendheid van de negatie, omdat "vorm ontkenning is en niet iets positiefs (...) want wie zegt dat hij zich een vorm voorstelt,

geeft daarmee niets anders te kennen dan dat hij zich een bepaald ding en hoe het bepaald is, voorstelt. Deze bepaling dan behoort niet tot het ding naar zijn wezen, maar is in tegendeel zijn niet-wezen.

Omdat nu vorm niets anders dan bepaling, en bepaling ontkenning is [et determinatio negatio est], kan hij - zoals gezegd - niets anders dan ontkenning zijn." (Brief 50 in: Spinoza, Briefwisseling (1977/1992), p.

310)

47  Hoe problematisch deze overgang is, blijkt uit de analyse van Visser: "Heel het probleem van de Nietzsche-interpretatie concentreert zich vermoedelijk in de vraag naar de aard van

dit verschil, de status van de ruimte die er ligt tussen de wil tot macht en de wil tot wil, de ordening zonder meer. Hoe moeilijk het is op deze vraag een ondubbelzinnig en inzichtelijk antwoord te geven zal uit

mijn onderzoek duidelijk zijn geworden. In elk geval wordt reeds Nietzsches denken bewogen door het verlangen naar een ademruimte"(Visser 1987: 382).

51  We zullen in hoofdstuk 11 zien dat Danto's filosofie die zich steeds meer als een filosofie van de kunst zal ontwikkelen, zich expliciet tot een hegelianisme zal bekennen.

54 Het zal duidelijk zijn, dat hier bewust over gedachten en niet over begrippen wordt gesproken, zoals in het vorige hoofdstuk naar woorden in plaats van naar begrippen werd verwezen. Ik sluit hiermee aan bij een aformisme dat Hegel in

zijn Jena-periode heeft geschreven, maar interpreteer dit vanzelfsprekend tegendraads: "Es ist nicht mehr so sehr um Gedanken zu tun. Wir haben deren genug, gute und schlechte, schöne und kühne. Sondern um Begriffe. Indem aber jene durch sich selbst unmittelbar

geltend zu machen sind, als Begriffe dagegen begreiflich gemacht werden sollen, so erhält dadurch die Form der Schreibart eine Änderung, ein vielleicht peinliche Anstrengung erforderndes Aussehen, wie bei Platon, Aristoteles"(2.557/8).
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HOOFDSTUK 4 
 
 
ESTHETISCHE INDIFFERENTIE 
Differentie en ervaring 
 
Als in Nietzsches cultuur-historische diagnose van het nihilisme impliciet een niet-
logische negatie doorwerkt, dient dan niet de consequentie te worden getrokken, dat 
de differentie waarvan de differentiërende werking de negatie motiveert, evenmin 
logisch van aard is? En vereist een poging deze differentie in beeld te brengen, niet 
tevens een andere analyse van dat wat nu eens als een oppositionele term van de 
differentie, dan weer als de negatie ervan wordt gepresenteerd: indifferentie? Dat, 
ondanks Hegels poging de indifferentie formeel-ontologisch te funderen, de 
indifferentie 'per definitie' niet-logisch is, lijkt voor de hand te liggen. Een volstrekte 
onverschilligheid is immers niet toegan-kelijk voor een denken dat, in ieder geval in 
de opvatting van de reflectiefilosofie, via negaties en middels een uiteenzetting in 
logische opposities greep tracht te krijgen op het ontbreken van differenties. Zijn we 
denkend niet altijd al de indifferentie voorbij? Genereert denken door de splijtende 
werking ervan niet voortdurend differenties? Met dit cluster vragen in het 
achterhoofd wil ik een onderzoek instellen naar de aard van de nietzscheaanse 
indifferentie teneinde zicht te krijgen op haar relatie met het affirmatieve aspect van 
het nihilisme.  
 Bij Nietzsche lijkt de indifferentie zich eerder op dan voorbij de grens van 
het denken te ontvouwen: in de extase als het exces van de differenties. Deze mate-
loosheid is typerend voor een tragisch weten: "Die tragische Wissenschaft, die sich 
wie Empedokles in den Aetna stürzt. Das Wissen ohne Maß und Grenze"(7.161). 
Schuilt in de mateloosheid de 'Heiterkeit' die Nietzsche met zijn genealogie beoogt? 
Neemt in Nietzsches beschouwingen dat wat bij Hegel als 'Gleichgültigkeit' of in 
systematisch opzicht aan het begin van de zijnslogica als 'Unmittelbarkeit' en aan het 
eind ervan als 'Indifferenz' wordt gedacht, een nieuwe gedaante aan? 
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Excursie 10 Van indifferentie naar differentie 
 
Uit het tegelijkertijd bestaan van twee elkaar weersprekende stellingen kan logisch 
gezien alles worden afgeleid. Kan de filosofie de onverschilligheid accepteren die de 
onoplosbaarheid van tegenspraken en antinomieën onvermijdelijk oproepen? Van deze 
onvermijdelijkheid heeft de moderne filosofie telkens weer rekenschap gegeven. De 
radicale consequentie uit deze aan het nihilisme verwante onverschilligheid worden 
echter pas door Nietzsche getrokken. 
 
1 Kant: kentheoretische onverschilligheid 
In 1781 constateert Kant in het voorwoord tot de Kritik der reinen Vernunft: "Jetzt, 
nachdem alle Wege (wie man sich überredet) vergeblich versucht sind, herrscht 
Überdruß und gänzlicher Indifferentism, die Mutter des Chaos und der Nacht....-
"(III.12; Ax). De toevoeging "in Wissenschaften" is veelzeggend: geen enkel oordeel 
overtuigt de opponent meer, iedere positie lijkt even waar of onwaar, scepsis heerst 
alom. De geschiedenis van het westerse denken heeft volgens Kant geleid tot een 
humeaans scepticisme. Een kentheoretische impasse is het gevolg: kennis kan niet 
meer in een onwankelbaar fundament worden verankerd. En waar dit wel gebeurt, 
zoals bij Leibniz, blijken metafysische vooronderstellingen een ontoelaatbaar 
doorslaggevende rol te spelen. Kant meent deze impasse met zijn transcendentale 
analyse van ons kenapparaat te doorbreken: de zelfbepalende werking van de rede, de 
subjectiviteit met zijn vermogens wordt de grondslag voor ieder oordeel. Vanaf dat 
moment moet iedere uitspraak zich voor dit tribunaal verantwoorden. 
  In tegenstelling tot wat verwacht zou worden, stelt Kant dat de geconstateerde onver-
schilligheid, Indifferentism of Gleichgültigkeit "doch ein Phänomen, das Aufmerk-
samkeit und Nachsinnnen verdient". Het is duidelijk "die Wirkung nicht des 
Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger 
durch Scheinwissen hinhalten läßt ..."(A xi; III.13). Onverschilligheid als uitdrukking 
van een 'gerijpt oordeelsvermogen' wordt uitgangspunt voor Kants transcendentale 
analyses en de motivatie voor het kritische denken. Na de fundering van de kennis in 
de categoriale structuren van het verstand lijkt de indifferentie echter in een verkapte 
vorm in de transcendentale dialectiek terug te keren en wel in de gedaante van on-
overbrugbare tegenspraken of antinomieën, waarin de rede door haar eigen werking 
verstrikt raakt.  
  Het gaat Kant bij dit alles niet om de morele of politieke 'Gleichgültigkeit'. In politiek 
opzicht staat zijn tijd aan de wieg van de moderne politiek en democratie, die door de 
Franse Revolutie wordt ingeluid. Kant ziet in de enthousiasmerende werking van deze 
omwenteling op de intellectuelen overal in Europa juist een teken van een voortschrij-
dende emancipatie van de burgerij, die zich aan haar 'selbstverschuldete Unmündig-
keit' ontworstelt. Hoewel voor hem de voltrekking van de Franse Revolutie geenzins 
de uitkomst van een historische wetmatigheid is, meent hij wel degelijk, dat de 
weldenkende burger, zodra deze de grondslag van zijn historisch handelen doordenkt, 
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deze gebeurtenis niet anders kan zien dan als een 'Geschichtszeichen'(XI.357; A 142), 
zoals het in "Der Streit mit der juristischen Fakultät" heet. Een mijlpaal op weg naar 
een samenleving waarin collectieve vrijheid in de rechtstaat zijn beslag krijgt.  
 
2 Hegel: mateloosheid en indifferentie 
Ook bij Hegel, wiens denken in politiek opzicht in de propagering van een constituti-
onele monarchie naar voorbeeld van het 19e eeuwse Engeland uitloopt, speelt de 
onverschilligheid als categorie van het denken een belangrijke, maar eveneens 
propedeutische rol. In tegenstelling tot Kant dient onverschilligheid zich volgens 
Hegel dan ook formeel-ontologisch noodzakelijk aan als fase in het zichzelf denken 
van het denken. Hegels uiteenzetting van de door een dialectische dynamiek bepaalde 
grondstructuren van het denken als hoogste uitdrukking van de Geest vinden we in 
zijn Wissenschaft der Logik. Indifferentie is het eind van de uiteenzetting van het zijn. 
De zijnslogica begint met de meest algemene vraag: "wat is het zuivere zijn?". Het 
doordenken ervan gaat ongemerkt over in het inzicht dat daarmee eigenlijk zijn te-
gendeel wordt gedacht: het zuivere Niets. Het zelfbegrip van deze nog onbemiddelde 
overgang, die slechts na de voltrekking te constateren is, is het worden. Zo dient zich 
de eerste dynamische drieslag aan: zijn-niets-worden. Nadat vervolgens de categorieën 
van kwaliteit, kwantiteit en de verbinding van beide: maat, in al hun op zich staande 
bepaaldheden doordacht zijn, bereikt de zijnslogica aan het eind zijn hoogtepunt in de 
gedachte van de maat die niet meer de maat van iets bepaalds is, maar alleen nog naar 
de maat van zichzelf, dat wil zeggen die naar de maat van de maat vraagt. Daardoor 
ontstaat er een regressus ad infinitum, die ten slotte tot het onmeetbare, tot het mate-
loze voert. En precies hier slaat het denken om in het onverschillige of indifferente, 
wat dan ook de hoogst gearticuleerde gedaante van het zijn en het niets is, waarmee de 
zijnslogica was ingezet. 
  Maar zoals gezegd, het denken blijft niet bij de indifferentie staan. Evenals bij Kant 
wordt deze positie overwonnen. Niet in het handelen maar door de wetmatigheid van 
het denken zelf, die in de zelfnegatie ligt besloten: het onverschillig worden van het 
indifferente zijn voert het denken als vanzelf naar het wezen. En het is in dit deel van 
de Wissenschaft der Logik, in de wezenslogica waarin, in meer conventionele termen 
uitgedrukt, de grondcategorieën van de metafysica en de wetenschapsfilosofie in hun 
uit hun eigen denkbeweging logisch afleidbare samenhang worden uiteengezet. 
 
3 Differentie en de Andere25

 
Zowel Kant als Hegel zoeken een uitweg uit de indifferentie en menen deze in de 
reflectie-logische ontwikkeling van het zelfbewustzijn te vinden. Het constitutieve 
grensbegrip produceert in zijn splijtende werking weer verschillen. Hegel meent het 
verschil logisch uit de absolute identiteit te kunnen afleiden, maar het is de vraag of 
"binnen de algemene struktuur van de tegenspraak het verschil tot zijn volle recht kan 
komen?"(Kimmerle 1981: 521): "Eist het denken van het onderscheid en van het ver-
schil niet een denktype dat binnen het dialektisch denken niet meer onder te brengen 
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is?"(Kimmerle 1981: 522) Met deze vragen wordt indirekt het onderzoek naar de 
relatie tussen indifferentie en differenties heropend. 
  De kritiek richt zich allereerst op de 'vooronderstelling' van de absolute identiteit. 
Kimmerle betoogt dat de zuivere of absolute identiteit slechts een hypostase of een 
"grensgeval van de zuivere relatie" (Kimmerle 1981: 514) is. Naar analogie van de 
zijnslogica denkt Hegel de identiteit als "het voortdurend zichzelf onderscheiden van 
het onderscheid" welke gedachte vanuit zijn eigen uiteenzetting om moet slaan in zijn 
tegendeel: het absolute onderscheid. Maar ook dit is volgens Kimmerle weer een 
'grensgeval', namelijk van het 'bepaalde onderscheid' waarvan de doordenking ver-
volgens de overgang tussen beide momenten vormt.  
  De eerder gemaakte opmerking over het primaat van het Dasein en het gehypo-
staseerde karakter van zijn en niets krijgt hier zijn reflectie-logische vertaling. Wat 
volgens Kimmerle het constitutieve moment van iedere relatie is, is 'het onderscheid 
van onderscheid en identiteit' (Kimmerle 1981: 516) en niet de door Hegel aan-
gevoerde 'identiteit van identiteit en verschil'.  
  Dat Hegel volledig op de identiteit georiënteerd is, blijkt ook hier uit, dat hij niet het 
onverschillige verschil als een uiterlijk en toevallig element, maar als een binnen een 
identiteit gedachte verschil - eerst als een tegenstelling en vervolgens als een tegen-
spraak - als wezenlijke kenmerken van een relatie opvat. Maar wanneer we dit onver-
schillige verschil tegen Hegel in uitsluitend als een uiterlijk kenmerk opvatten, krijgen 
we dan geen zicht op een relatieve bepaling geopend die aan het identiteitsdenken ont-
snapt? Het inzicht dat het onverschillige verschil zich uit zichzelf op zou lossen of via 
de tegenstelling tot een wezenlijk verschil zou worden, lijkt door de geschiedenis 
achterhaald. Versoepeling van het dialectische denken - zoals in de Wirkungsge-
schichte van het dialectische denken bijvoorbeeld bij Althusser in Pour Marx (1965) 
met het begrip 'surdétermination' gebeurt - volstaat niet.  
  Kimmerle probeert de categoriale structuur van de Reflexionsbestimmungen anders 
te denken. Daardoor wordt een 'differentie', waarin zowel onderscheid als verschil zijn 
verdisconteerd, in het spanningsveld tussen een absoluut en een bepaald onderscheid 
gesitueerd. Of iets paradoxaler geformuleerd: "als bepaald onderscheid zou het onder-
scheid niet alleen het andere van zichzelf, maar tegelijk het andere van de identiteit 
zijn"  voor een vloeiende semantische eenheid onderscheid/verschil"(Kimmerle 1981: 
523). Als we het probleem logisch op de spits drijven dient zich de volgende vraag 
aan: "Wat is de differentie van de differentie en de identiteit? Wat is de relatie tussen 
de zaak die door deze formule wordt uitgedrukt en de dialektiek die kernachtig als de 
identiteit van de identiteit en de differentie kan worden opgevat?" (Kimmerle 1981: 
523) 
 
De semantische verschuivingen worden even-eens in het begrip 'oppositie' ingevoerd. 
Dit nieuwe begrip, "dat tegenstelling en tegenspraak in een glijdende betekeniseenheid 
tot uitdrukking brengt"(Kimmerle 1981: 534) blijkt evenals differentie in zichzelf 
gestructureerd. Vervolgens staan differentie en oppositie weer in een bepaalde verhou-
ding tot elkaar. De logische relaties die daaruit voortvloeien kunnen ten slotte in een 
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topologie worden uiteengezet, waarbij de onverschillige differentie in een drievoudige, 
onderling gestructureerde niet-onverschillige differentie overgaat. Deze kunnen aange-
duid worden als: geïnteresseerd, getolereerd, gelijkwaardig. De antagonistische oppo-
sitie wordt op haar beurt in een drievoudige, niet-antagonistische oppositie genegeerd: 
gespannen of polair, vriendschappelijk en liefdevol. 
  Binnen deze semantische categorisering is voor mijn betoog vooral de mogelijkheid 
van een andere dan een privatieve of dialectische negatie van belang. Deze hangt sa-
men met een differentie (D1) van differentie (D2) en identiteit (I1). Hierdoor worden 
op allerlei niveaus differenties of verschillen gegenereerd, die niet onderling 
uitwisselbaar zijn. Iets schematischer: D1 (D2 & I1) genereert in dialectische zin weer 
verschillen die bepalingen zijn van de tussen haken geplaatste begrippen: zo kan 
gevraagd worden op welke wijze D2 zich verder uiteen laat zetten door het verschil 
van een D3 en een I2. Dit geldt in dezelfde mate voor I1, zodat er een vertakking van 
verschillen op gang komt. 
  Het belang van deze vraag naar het verschil van het verschil en identiteit is dat de 
eerste differentie (D1) zich van alle andere hierdoor onderscheidt dat zij niet definitief 
gedentificeerd, dat wil zeggen bepaald kan worden vanuit een exclusieve of inclusieve 
negatie. Zou dit wel gebeuren dan houdt dit in dat deze bepaling aan een hernieuwde 
incorporering in het dialectische denken wordt onderworpen. Terecht wijst Kimmerle 
op het pro-bleem van de volstrekte arbitrariteit, zodra het denken van de differentie 
universele zeggingskracht zou krijgen. Hij pleit er dan ook voor dat "de oppositie 
binnen de vormen van differentie behouden moet blijven"(Kim-merle 1981: 536). 
  Evenals in Theunissens kritiek wordt hier een nieuwe visie op het Andere ontworpen: 
het Andere is niet meer de negatie van het 'Etwas', maar wordt een niet-reduceerbaar 
Andere. In dit Andere ligt tevens de uiterlijke grens van de dialectiek, "die definitiv 
abschließt und Neues beginnen läßt. Sie ist nicht Realität und Negation, die stets zu-
gleich sind und nicht sind, sondern Realität ohne Negation - und Negation, die nur 
nicht ist. Diese Realität ist rücksichtslos affirmativ..."(Kimmerle 1983: 138) 
 
In het 'rücksichtslose Affirmative' ligt de absolute grens van het systeem en kan der-
halve gelijkgesteld worden met een voor Hegel ondenkbare negativiteit: een "abstrak-
tes Nein, Abbruch, Ende, Tod"(Kimmerle 1983: 138). Deze affirmatie zonder negatie 
kan dus niet gelijkgesteld worden aan het zuivere zijn of het absolute niets, evenmin 
aan iedere opheffingsgestalte als de transformatie van een dubbele negatie. In dit den-
ken van de differentie gaat het meer dan om een afgrenzen om een omgrenzen, waarbij 
geen definitief resultaat, maar een veelheid van mogelijkheden wordt beoogd. Deze 
omgren-zing is definitief noch totalitair. Dat in het spel en de kunst, de thematiek van 
de schijn opduikt, ligt voor de hand. Voor kunst geldt immers, dat "ihr Wirklichkeit 
Schein (ist), schöner Schein, der nicht etwas Anderes zum Vorschein bringt, sondern 
selbst Vorschein von Anderem ist"(Kimmerle 1983: 138). Willen we een duidelijker 
zicht op deze schijnproblematiek krijgen, dan betekent dit het doordenken van een 
onvoorwaardelijke affirmatie, die zich niet als een oppositie, evenmin als een bepaalde 
negatie, maar als een aan deze beide momenten voorafgaande, maar desondanks 
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slechts vanuit deze momenten denkbare differentie aandient. 
 
 
1 Indifferentie en kunst 
 
Als we bij Nietzsche naar een verschijnsel als indifferentie speuren blijkt er zich een 
aantal verschillende gestalten aan te dienen. Laten we nog eens terugkijken op 
Nietzsches eerste boek, Die Geburt der Tragödie, en de aantekeningen erbij 
betrekken die hij toentertijd heeft gemaakt. Ik heb hierboven gewezen op de 
discursieve worsteling die Nietzsche doormaakt om greep op het niet-metafysische 
karakter van de tegenspraak te krijgen. Naar aanleiding van zijn voorbereidende 
notities kan, nu de rol van de logica is verhelderd, de specifieke rol van de kunst 
nader worden bepaald. In zijn vroege aantekeningen komen, zoals gezegd, allerlei 
begrippen voor die impliciet naar Kants analyse van de ervaring van het verhevene 
verwijzen. Daartussen duikt plotseling het begrip 'indifferentie' op: 
 
 "Ein Naturschönes giebt es nicht. Wohl aber das Störende-Häßliche und ein 
indifferenter Punkt. Man denke an die Realität der Dissonanz gegenüber der Idealität 
der Konsonanz. Produktiv ist also der Schmerz, der als verwandte Gegenfarbe das 
Schöne erzeugt - aus jenem indifferenten Punkte"(7.164). 
 
Wat is dit onverschillige punt, "den die Natur erreicht"(7.164)? In een herfor-
mulering van de zin die er direkt op volgt - "Wie ist Schmerzlosigkeit möglich?" - 
wordt gesuggereerd dat het om een kortstondige opheffing van de 'Realität der 
Dissonanz' gaat. Naast Schellings 'Indifferenz'55 klinkt Schopenhauers these door 
van de louterende werking van de kunst, die op Aristoteles teruggaat. Ook Kants 
transcendentale analyse van het smaakoordeel werkt nog door in de bewering, dat 
het daarbij om de idealiteit of om de voorstelling draait, waaraan een harmonisch 
genot wordt beleefd.56 De metafysische toon, zo kenmerkend voor het vroege werk 
is nog duidelijk hoorbaar. Ook in de daaropvolgende korte aantekening: "Vielheit 
des Schmerzens und Indifferenz desselben als Zustände eines Wesens möglich?" 
Indifferentie lijkt hier als de opheffing van de pijn, als een esthetische schijn, als 
idealiteit tegenover de 'Realität der Dissonanz' te staan. 
 Maar, zo vervolgt Nietzsche vragenderwijs zijn betoog, "Was ist das Wesen 
noch in jenen Indifferenzpunkten? Ist die Zeit vielleicht, ebensowie der Raum aus 
diesen Indifferenzpunkten zu erklären? Und ist die Vielheit des Schmerzens 
vielleicht wieder aus jenen Indifferenzpunkten abzuleiten?"(7.165) De plotse 

  
55 Dat deze 'indifferentie' aan Schelling ontleend is, wordt door 

diverse interpreten onderschreven. Zie bijv. Gilles Deleuze in 
Différence et répétition (1968) die in kritische zin de 
indifferentie bij Nietzsche met die van Schopenhauer en 
Schelling vergelijkt. Zie: Deleuze 1968: 354/55.

56 Zie: excursie 7.1
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overgang naar het meervoud is op het eerste gezicht verwarrend. Blijkbaar gaat het 
hier om een meervoudigheid, wat gezien Nietzsches bestrijding van iedere vorm van 
atomisme of individualiteit aannemelijk is. Toch zou in het bovenstaande citaat het 
enkelvoud op een van de 'Punkte', die wellicht naar analogie van de massapunten of 
in ieder geval vanuit een kosmologische metafoor worden geput57, namelijk op de 
realiteit van de dissonantie als een exemplarisch voorbeeld kunnen slaan. De aanhef 
"Man denke an ..." zou op een dergelijke instantiëring kunnen slaan. Er wordt in een 
impliciete verwijzing naar Kants transcendentale esthetiek aan het begin van de 
Kritik der reinen Vernunft gesuggereerd, dat indifferentie systematisch niet alleen 
vóór iedere act van het verstand ligt, maar zelfs aan ruimte en tijd als zuivere 
aanschouwingswijzen vooraf gaat. Indifferentie als, om Kants termen te gebruiken, 
mogelijkheidsvoorwaarde van iedere oordeelsmatige uiteenzetting. 
 
1.1 Kunst: drievoudige ervaringsmatige indifferentie  
Deze aanlokkelijke interpretatie komt weer op losse schroeven te staan als Nietzsche 
suggereert dat ook de pijn, die als dissonantie het 'wezen' van de werkelijkheid 
uitmaakt eveneens uit deze indifferentie voortkomt. De metafysische verleiding is 
Nietzsche blijkbaar nog te machtig: de tegenspraak gaat, als betrof het Hegels 
Reflexionsbestimmung58, weer te gronde. Maar de verwarring wordt nog groter: in 
het eerste, later door Nietzsche zelf gecorrigeerde manuscript in de Grossoktav-
Ausgabe blijkt in de laatst geciteerde zinnen niet 'Indifferenzpunkten', maar 'Diffe-
renzpunkten' te hebben gestaan! Hoewel dat natuurlijk een uitstekend argument voor 
mijn stelling van het 'primaat' van de differentie zou bieden, lijkt mij, het geheel 
overziend, het vooral een bewijs te zijn van Nietzsches nog wankelende inzichten.  
 In alle voorlopigheid kan worden vastgesteld dat 1) indifferentie aan de wer-
kelijkheid ten grondslag ligt - nog 'dieper' dan de Widerspruch als wezen - en 2) 
deze kortstondige 'toestand' een 'Schmerzlosigkeit' bewerkstelligt. Uit de vroegste 
aantekeningen blijkt dat het dionysische element in het apollinisch schijnen, in de 
voorstelling even zijn 'Dissonanz' verliest. De kunst is als zodanig het medium 
waarin de wil kan schitteren: "Das Mittel ist die Wahnvorstellung, überhaupt die 
Vorstellung, mit der Grundlage, daß ein schmerzfreies Anschauen der Dinge 
hervorgebracht wird"(7.166). De fysiologische grondslag voor deze 
'Schmerzlosigkeit' is 'jene höchste Verzückung' die aan de voorstelling wordt 
beleefd. Kants reflexieve wending ten aanzien van de ervaring van het verhevene59 
krijgt hier een esthetische pendant. Het is op deze plaats dat Nietzsches betoog weer 
een metafysische wending neemt, wanneer hij plotseling over 'der eine Wille' 
spreekt en deze toch weer als "der vollkommene Widerspruch als Urgrund des 
Daseins" aanmerkt. Kortom, Kant en Schopenhauer zijn alomtegenwoordig. 
Nietzsche snakt nog naar een 'Artistenmetaphysik'. 

57  Zie: excursie 5.1.
58  Zie: excursie 6.1
59  Zie: excursie 7.2
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 Schopenhauers visie, waarin de lust door het gebrek als iets negatiefs, de pijn 
daarentegen als iets positiefs wordt gezien, wordt na de publikatie van Die Geburt 
der Tragödie steeds meer gekritiseerd. Kant op de voet volgend werpt Nietzsche 
Schopenhauer tegen: "Aber die allgemeine Bewegung geht vom Schmerz zur Lust, 
das ist die positive Richtung. Freilich schwindet auch die Lust in der Richtung auf 
den Indifferenz-punkt."(8.155)60 Onverschilligheid is echter nog steeds een 
'gelouterde' toestand.  
  Nietzsche wijst tevens op de verhouding van het kunstwerk en een 
onverschillig punt: "Hier ist wichtig die Vergleichung des Kunstwerkes zu jenem 
indifferenten Punkt, aus dem es entsteht und Vergleichung der Welt aus einem 
schmerzleeren Punkte. An dieser Stelle erzeugt sich die Vorstellung"(7.165). Twee 
implicaties dringen zich op. Ten eerste is indifferentie niet alleen resultaat, maar 
tevens grondslag van de kunst. In de voorstelling komen een ontologische en een 
esthetische indifferentie samen. Zowel de eerste als de tweede indifferentie 
suggereert dat in de receptie van een kunstwerk werkelijkheid oplicht of doorklinkt. 
Het schijnkarakter ervan wordt bevestigd in de toevoeging: "Die Subjektivität der 
Welt ist nicht eine anthropomorphische Subjektivität, sondern eine mundane: wir 
sind die Figuren im Traum des Gottes, die errathen wie er träumt"(7.165). De 
slaapwandelaar duikt al vroeg in de aantekeningen op. 
 Dit geeft Nietzsche de volgende, hoogst metafysische overweging in: "Die 
künstlerische Lust muß auch ohne Menschen vorhanden sein"(7.165). Wat houdt 
deze duistere opmerking in? Nietzsche expliciteert hem als volgt: "Die bunte Blüthe, 
der Pfauenschweif verhält sich zu seinem Ursprung, wie die Harmonie zu jenem 
indifferenten Punkt, d.h. wie das Kunstwerk zu seinem negativen Ursprung. Das was 
dort schafft, künstlerisch schafft, wirkt im Künstler"(7.165). De mens, zoals we 
zullen zien wordt opgevat als een pauwestaart of een bloesem. Mogen we stellen dat 
het onverschillige punt als 'negative Ursprung' van het kunstwerk het krachten-
complex is, dat later in de gedachte van de Wil tot Macht verder wordt uitgewerkt? 
Deze krachten werken door in de kunstenaar, 'der Einzelne'(7.166) of het genie die 
in Kants woorden "selbst nicht weiß, wie sich in ihm die Ideen dazu herbei finden, 
auch es nicht in seiner Gewalt hat, dergleichen nach Belieben oder planmäßig 
auszudenken" (X.243; B183/A181). 
 Zoals bij Hegel de ervaren overgang van het zuivere Zijn in het zuivere Niets 
als een 'Unruhe'- een worden61 - aan het eind van de zijnslogica door alle bemid-
delingen heen in de absolute indifferentie omslaat, zo lijkt bij Nietzsche de indiffe-
rentie als 'negatieve oorsprong' en als 'een van pijn gezuiverd punt' zich 
ervaringsmatig aan het eind van het artistieke wordingsproces aan te dienen. Maar in 
tegenstelling tot Hegel gaat het hierbij niet om een beweging van het door denken 
bepaalde zijn, maar om een ongedifferentieerde ervaring, die als we deze al kunnen 

60  Het heeft er veel van weg, dat hier Boscovich 'massapunten' op 
een esthetisch en ethisch niveau worden getild. Zie: excursie 
5.4.

61  Zie: excursie 8.4.
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vatten, in een niet-logische oppositie tot dit zelfbewustzijn en daarmee tot het 
principium individuationis staat. 
 Genieën zijn geen autonome subjecten: "schließlich sind auch sie nichts als 
Werkzeuge des Willens und haben das Wesen des Willens an sich zu erleiden" 
(7.168). In een aantal stappen draagt Nietzsche de affirmativiteit van dit genie over 
op 'Kinder' en 'Griechen', waarbij hij zich door de mythe van het verscheurde kind, 
Dionysos Zagreus, laat leiden. De drievoudige metaforiek uit de Vorrede van Also 
sprach Zarathustra duikt al op, want even verder concludeert Nietzsche in zijn 
kritiek op het 19e eeuwse nationalisme en étatisme, dat het genie in zo'n 
samenleving slechts één ding te doen staat: "in solchen Zeiten muß der Genius 
Einsiedler werden: und wer sorgt uns dafür, daß ihn nicht in der Wüste ein Löwe 
zerreiße?"(7.174). 
 Krijgt, in de affirmatie die het genie is, de gedachte van de Wil tot Macht 
zijn eerste contouren, vanuit retrospectief oogpunt wordt in de explicitering van de 
relatie tussen kunst en mythe, die Nietzsche tot kritisch afzetpunt dient voor zijn 
genealogie van de door lineariteit bepaalde, moderne wereld, een eerste aanzet tot 
een andere grondgedachte gegeven: "Das Kunstwerk und der Einzelne ist eine 
Wiederholung des Urprozesses, aus dem die Welt entstanden ist". Als deze zeer 
vroege formulering de aanzet tot de gedachte van de Eeuwige Wederkeer niet 
afdoende aangeeft, dan komt die in ieder geval wel in de metaforische toevoeging 
"gleichsam ein Wellenring in der Welle"(7.166) tot uiting. In Götzen-Dämmerung -
wordt de aanzet in de vroege aantekeningen bevestigd. Nietzsche verbindt de 
"Psychologie des dionysischen Zustands" en "die Grundthatsache des hellenischen 
Instinkts" met de kenschets "das ewige Leben, die ewige Wiederkehr"(6.159).  
 Uit het voorgaande blijkt dat indifferentie op drie verschillende manieren 
naar voren komt, waarbij het echter telkens om een ervaring en nooit om een begrip 
gaat. Indifferentie treedt op in de harmonieuze voorstelling, in het handelen van het 
genie en in de esthetische extase van het publiek waar het breken van het principium 
individuationis in receptieve zin naar voren treedt. Dat wil zeggen dat zij zich 
aandient in de orde van het kunstwerk, in die van de produktie en van de receptie. In 
de vroege teksten wordt indifferentie als het eind en het begin van de schijn van 
schijn gepresenteerd.62 Het is het affirmatieve gehalte van deze aspecten, waarin 
eens te meer wordt benadrukt dat het niet om een logische beweging van het denken 
gaat, maar om een totaalervaring. 
 
1.2 Ontzet platonisme: de 'negativiteit' van de wil en van het verlangen.  
Wat is nu het negatieve, dat deze oorsprong volgens de jonge Nietzsche aankleeft? 
Dit verheldert hij weer vanuit zijn gynaecologische metaforiek aan de hand van de 
mythe over de geboorte van Eros uit Plato's Symposion. De lectuur van Plato's werk 

62  Een vergelijking met Theunissens analyse van de 
'schijnbewegingen' in Hegels Wissenschaft der Logik laat zich 
maken: de eerste drie vormen van de schijn schuiven bij 
Nietzsche als het ware in elkaar. Zie: excursie 4.1.
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is, ondanks Nietzsches voornemen diens metafysische denken volledig te ontzetten, 
bepalend geweest voor zijn denkontwikkeling.63 Medio 1864 leest hij deze dialoog 
nauwgezet. In een uit deze tijd stammende brief spreekt hij zijn enthousiasme erover 
uit: "Ich gedenke mit der angenehmsten Erinnerung der ersten Eindrücke des 
Sophokles, des Aeschylos, des Platos, vornehmlich in meiner Lieblingsdichtung, 
dem Symposion, dann der griechischen Lyriker"(Janz 1978: I.121). Dat Plato's 
dialoog indruk op hem heeft gemaakt blijkt uit het regelmatig terugkeren van ver-
wante thema's en terminologieën in zijn verdere werk.  
 Het Symposion wordt later aangegrepen om de louterende werking van de 
kunst te kritiseren. In het laatste samenhangende geschrift Götzen-Dämmerung 
onderwerpt Nietzsche Schopenhauers opvatting als zou de schoonheid ons momen-
taan van de wil of het (sexuele) verlangen bevrijden, nogmaals aan een radicale 
kritiek. Daartoe roept hij opnieuw Plato's tekst aan en wel de passage 206 b-d, 
waarin duidelijk wordt dat schoonheid juist "zur Zeugung reize, - dass dies gerade 
das proprium ihrer Wirkung sei, vom Sinnlichsten bis hinauf in's Geistigste"(6.126). 
In 1872 is dit inzicht echter nog niet doorgebroken. In de notities voor Die Geburt 
der Tragödie illustreert Nietzsche het aspect van de indifferentie in relatie tot de 
kunst. Socrates doet zijn gehoor verslag van een gesprek tussen hem en de zieneres 
Diotima64, waarin de laatste ter verheldering van Eros' dubbele geaardheid de 
geboortemythe vertelt:  
 
 "Bij de geboorte van Aphrodite hielden de goden namelijk een feest, waarop 
onder meer ook Poros (Vermogen [overvloed, ho]), de zoon van Metis (Berekening), 
aanzat. Na het maal nu, kwam Penia (Armoe) opdagen om te bedelen, zoals gewoon-
lijk als er ergens goed gesmuld werd. Zij vatte post bij de deur. Poros nu, dronken van 
de nectar - wijn bestond immers nog niet - liep de tuin van Zeus binnen en viel daar in 
slaap, zwaar beschonken. Wegens haar eigen berooidheid (onvermogen) nu ging Penia 
er op zinnen van Poros (vermogen) een kind te krijgen; (c) ze vlijde zich naast hem 
neer en werd zwanger van Eros."(203b,c)65

63  Precies het door Plato impliciet bedreven, maar expliciet 
verworpen esthetische - dat wil zeggen retorische en dramatische 
- aspect van de dialogen wordt door Nietzsche opgewaardeerd en 
tot strijdmiddel tegen het platonisme ingezet. Zie: 1.790. In 
Götzen-Dämmerung noemt hij Plato niettemin "ein erster décadent 
des Stils"(6.155)

64  Zij komt elders in de aantekeningen rond de Geburt der 
Tragödie expliciet ter sprake: 7.137/146/172.

65  In de Nachlaß zijn nog andere verwijzingen te vinden 
(14.529/537/570/593/596/645). Nietzsche wijst ook op de 
overeenkomst tussen tragedie- en komediedichters (7.12;  Symp. 
223d). In een nagelaten fragment uit de zomer van 1875, getiteld 
'Die Liebe'(8.154 ev.) refereert hij aan het in Symposion 
gemaakte onderscheid tussen de uranische en pandemische 
Aphrodite (180d-181e). Elders (9.486) werpt Nietzsche licht op 
de determinerende kracht van de oppositie.  Hij wijst erop dat 
een 'gesublimeerde' drift (Symp.207c-212a) veelal "einen neuen 
Namen, einen neuen Reiz und neue Schätzung"(9.486) krijgt, die 
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Om de aard van de indifferentie te verhelderen gebruikt Nietzsche de figuren Penia 
en Poros. Hij past het verhaal enigszins aan. Waarschijnlijk met het oog op de 
overvloed die kenmerkend is voor een dionysische roes, wordt Poros het resultaat 
van een verbinding. Ondanks zijn verdraaiing zijn alle elementen voorhanden: Eros 
- liefde maar in Nietzsches lezing: wil -, leegte, armoede of gebrek en overvloed, 
vermogen of vindingrijkheid.  
 
 "Wenn aber die Blume, der Mensch, der Pfauenschweif negativen Ursprungs 
sind, so sind sie wirklich wie die 'Harmonien' eines Gottes, d.h. ihre Realität ist eine 
Traumrealität. Wir brauchen dann ein die Welt als Kunstwerk, als Harmonie 
produzirendes Wesen, der Wille (die even verder als 'höchste Schmerz' wordt geken-
schetst, ho) erzeugt dann gleichsam aus der Leere, der πεvíα, die Kunst als πópos. 
Alles Vorhandene ist dann sein Abbild, auch in der künstlerischen Kraft."(7.165).  
 
De wil (Eros) verbindt zich met de leegte (Penia) waardoor de kunst (Poros) als 
overvloed en affirmatie wordt geboren. Wordt bij Plato de wil als Eros binnen de 
spanning van het tekort - dat wat nog niet wordt bezeten - en de overvloed 
gesitueerd, Nietzsche ziet in de verbintenis van de wil en de leegte de wereld van de 
schijn, de kunst geboren worden. Penia in de betekenis van 'gebrek' of 'armoede' 
wijst hier op een defectieve negatie: leegte wordt gedefinieerd als het ontbreken van 
iets anders. Hieruit blijkt dat de oorsprong van de kunst nog niet het affirmatieve 
krachtenspel is waarop Nietzsche later zijn gedachte van de Wil tot Macht baseert en 
die in de middengeschriften als het wilsbegrip wordt uitgewerkt. Toch zijn reeds 
indicaties voor een affirmatieve invulling te vinden. Wat hij later in de 
aantekeningen voor zijn nooit voltooide geschrift Der Wille zur Macht "die leiden-
schaftliche Indifferenz des ächten Künstlers" (12.475) noemt, wordt nu nog als diens 
dionysische activiteit gekarakteriseerd. Deze werkzaamheid van de dionysische 
kunstenaar, zijn wil, is in de vroege metafysische toonzetting nog gefundeerd in een 
leegte. 
 Regelmatig keren in Nietzsches teksten indirekte toespelingen terug op de 
geboortemythe van Eros, en in die hoedanigheid op de spanning tussen het tekort en 
de overvloed, die aanvankelijk beide als indifferentie worden gedacht. Steeds 
wisselen echter de rolverdeling en de karakteristieken. Volgens Colli en Montinari 
(14.144) vinden we een parafrase van deze mythe in Menschliches, All-zumenschli-
ches I onder de titel 'Liebesheirathen': "Die Ehen, welche aus Liebe geschlossen 

 
doorgaans als tegenstelling van de 'lagere' wordt gepresenteerd. 
Ook hier blijkt een oppositie te ontstaan vanuit een kracht die 
zichzelf stelt en vervolgens in een oppositie wordt vastgezet. 
In de aantekeningen van najaar 1876 ten slotte weerspreekt hij 
Plato's opvatting als zou de liefde de onsterfelijkheid beogen 
(8.357; Symp. 206b-209e/210a).
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werden (die sogenannten Liebesheirathen), haben den Irrthum zum Vater und die 
Noth (das Bedürfniss) zur Mutter"(2.267). Het is echter de vraag, in hoeverre Poros 
hier met 'Irrthum' kan worden gelijkgesteld. Ook de omkering van de rol van de 
liefde nu als oorzaak in plaats van effect of produkt, kan niet zomaar 
veronachtzaamd worden. Wanneer een 'Hinterwelt' geboren wordt uit de verbintenis 
van Poros en Penia, dan kan Poros hier slechts de betekenis van 'vergissing' in plaats 
van 'vindingrijkheid' krijgen, als de kunst platoons wordt begrepen: als valse schijn, 
leugen, vergissing. Dit stemt overeen met de vanuit metafysisch perspectief als 
negatief gekwalificeerde schijn of leugen. De volgende transformatie vindt plaats: 
poros = kunst = schijn = leugen = vergissing.66  
 Even verder komt nog een verwijzing voor onder het kopje 'Liebe'(2.414). 
De liefde wordt als 'der feinste Kunstbegriff' gepresenteerd die de christelijke religie 
zich heeft aangemeten.(14.167) De verbinding van vergissing en nood wordt 
hernomen in de aantekeningen van het voorjaar 1877, waarin Plato's primaat van de 
ideeënwereld boven de zintuiglijke wereld wordt gekritiseerd: "Aber Noth als 
Mutter, Irrthum als Vater haben den Glauben geschaffen"(8.380). Als het geloof in 
zijn hoedanigheid van een geuniversaliseerd perspectief een 'Hinterwelt' is, dan kan 
worden geconcludeerd dat alle Hinterwelten uit een verbintenis tussen Penia en 
Poros worden geboren. Hier stemt het 'Indifferenzpunkt' overeen met het Schopen-
haueriaanse ideaal. Nietzsches verwerping van deze totalisering, wijst er wellicht op 
dat, zodra de indifferentie aan het eind van het scheppingproces wordt gesitueerd, 
deze een negatief-kritische inhoud heeft. Nietzsches positivering van het 'Indif-
ferenz-punkt' kan dan niets anders zijn dan het bevestigen van een onoplosbare 
spanning tussen nimmer verenigbare verschillen. In zijn creatief-affirmatieve 
gedaante is indifferentie door de ondenkbaarheid van deze spanning hoogstens een 
overvloedige ervaring waarin in de wil het leven wordt geaffirmeerd. 
De negativiteit van de indifferentie in de vroege aantekeningen en teksten hangt dus 
nauw samen met de metafysische spoken die Die Geburt der Tragödie nog 
bevolken. Zijn deze eenmaal uitgebannen, dan blijkt indifferentie samen te vallen 
met een affirmerende wil. In het latere werk, met name daar waar de grondgedach-
ten van de Wil tot Macht, de Eeuwige Wederkeer en de Übermensch zich 
uitkristalliseren, gaan indifferentie en affirmativiteit elkaar derhalve steeds meer 
overlappen.  
 
1.3 Kunst als de ervaringsmatige toegang tot het zijn: Poros en a-porie. 
 

66  Ook in de Dionysos-Dithyramben (1888) komt in het lied "Von 
der Armut des Reichsten" deze configuratie weer naar voren: "Wer 
sind mir Vater und Mutter?/Ist nicht mir Vater Prinz Überfluss/ 
und Mutter das stille Lachen?/ Erzeugte nicht dieser Beiden 
Ehebund/ mich Räthselthier,/ mich Lichtunhold,/ mich 
Verschwender aller Weisheit Zarathustra?"(6.407) 
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Kunst als Poros - schijn van de schijn als overvloed en vermogen - staat in deze fase 
van Nietzsches denkontwikkeling niet tegenover het zijn, maar is er, gegeven de 
dionysisch-apollinische eenheid het noodzakelijk complement van. De relatie tussen 
kunstwerk en wereld is niet van mimetische aard. Het kunstwerk is geen re-
presentatie of voorstelling van de wereld. Het is veeleer een presentatie of presentie, 
meer een dwingend voorstel tot werkelijkheid dan een voorstelling van een reeds 
gegeven werkelijkheid. In die zin is een kunstwerk een schepping die, zoals in het 
ritueel het geval was, de nimmer traceerbare geboorte van de wereld affirmeert: 
"Das Kunstwerk und der Einzelne ist eine Wiederholung des Urprozesses, aus dem 
die Welt entstanden ist, gleichsam ein Wellenring in der Welle."(7.166) In de 
zeggingskracht van het werk licht of klinkt het zijn op. 
 In die zin is de kunst letterlijk 'poros': 'middel', 'toegang' of 'doorgang'. Kunst 
wordt middel tot of doorgang naar een wereld. Zij is een niet-begrippelijke 
bemiddeling van iets dat haar schijn vereist om te bestaan, als betrof het de 
hegeliaanse schijn.67 Als de verbintenis van Penia en Eros vanuit Nietzsches latere 
positieve filosofie wordt geïnterpreteerd, krijgt Poros als affirmatie van de schijn 
weer zijn betekenis van 'vindingrijkheid' terug. De schijn wordt nu geaffirmeerd: het 
zijn noodzakelijke schijnbewegingen van het leven. De 'Hinterwelten' zijn 
verbrijzeld en vervangen door de grondgedachten van de Wil tot Macht, de Eeuwige 
Wederkeer en de Übermensch. Dit zijn geen nieuwe ontologische bepalingen van 
het zijn, maar noodzakelijke schijnbewegingen die het denken moet configureren 
om aan de 'Anspruch auf absolute Totalität', zoals Kant het noemt, tegemoet te 
komen.  
 Als Nietzsche meent dat het door Plato ingezette metafysische denken een 
blokkering van de toegang tot of doorgang naar een werkelijkheid is, dan wil hij 
misschien met deze door hem geconstrueerde grondgedachten deze toegang weer 
kunstmatig forceren. Veeleer dan een werkelijkheid logisch te vatten, laat hij haar 
dissonans in zijn medium weerklinken. Dit kan alleen door het denken aan zijn 
eigen tegenspraken uit te leveren, waardoor het geblokkeerd wordt. Ieder begrip van 
een werkelijkheid verdwijnt immers, zodra het denken op aporieën stuit. Juist in dit 
aporetisch gehalte van de schijnbewegingen stemt Nietzsches denken weer overeen 
met de 'tegenspraak' die hij in Die Geburt der Tragödie als de Oergrond van het 
bestaan aanduidt. In de ont-zettende ervaring van de blokkade of impasse die het 
denken voor zichzelf opwerpt, resoneert de spanning die eigen is aan het zijn.  Zodra 
we deze proberen te vatten verschijnt het zijn als een door onoplosbare differenties 
bepaalde werkelijkheid. De relatie van de tegenspraak om met Hegel te spreken, valt 
terug in die van het onverschillige verschil.68

 Het onderzoek naar het aporetische gehalte van Nietzsches filosofie opent 
een nieuw zicht op het methodische karakter van het paradoxale gehalte van de 
eindtermen van zijn filosofie, te weten Übermensch, Wil tot Macht en Eeuwige 

67  Zie: excursie 4. 
68  Zie: excursie 6 en 10.2 
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Wederkeer. Ik ga hier nog niet systematisch op in. In het volgende hoofdstuk zal dit 
verder worden uitgewerkt. Voorlopig beperk ik me ertoe om naar aanleiding van de 
gedachte van de Eeuwige Wederkeer de relatie tussen denken en ervaren iets 
systematischer uiteen te zetten. 
 
2 Eeuwige Wederkeer: indifferentie, differentie en ervaring 
De gedachte van de Eeuwige Wederkeer impliceert de spanning tussen een in-dif-
ferentie en differenties: het Eeuwige geeft gestalte aan de eerste, de Wederkeer aan 
de laatste. Het gaat hier echter niet om een begrippelijke relatie, ook al kan deze in 
woorden uiteen worden gezet. De uiteindelijke ondenkbaarheid van de Eeuwige 
Wederkeer is vooral gelegen in het feit dat het spanningveld tussen indifferentie en 
differenties een ervaring is. Deze 'grond'gedachte, waarin het nihilisme wordt 
geproblematiseerd, leent zich ertoe aan te tonen hoe denken en ervaren niet 
noodzakelijk tegenover elkaar staan. Cruciaal om inzicht in deze relatie te krijgen is 
Nietzsches opvatting over het vergeten. Dit noemde hij in Vom Nutzen und 
Nachtheil der Historie für das Leben in verband met de kunst: "sich in einen 
begrenzten Horizont einzuschließen"(1.330). Zoals kinderen en dieren in de vanzelf-
sprekendheid van het ogenblik op kunnen gaan, zo wordt het leven volledig geaffir-
meerd, zij het dat deze affirmatie het effect van een verdubbeling is. Deze affirmatie 
kent een reactieve pendant in de totalisering of universalisering van een perspectief, 
zoals dit in het christendom en het humanisme is gebeurd: zij hebben hun 
perspectiviteit vergeten. Niet het ogenblik staat hier op de voorgrond, maar de 
vereeuwiging. Of hegeliaans geformuleerd: het onmiddellijke krijgt slechts 
betekenis door het als het bijzondere en het algemene te vatten.  
 De overgang van het reactieve naar het actieve vergeten is tevens het om-
slagpunt in het nihilisme. Volgens Nietzsche kan de passief-nihilistische mens die 
aan zijn geschiedenis is gebonden het actieve vergeten nooit leren, omdat leren altijd 
al geschiedenis impliceert: 
 
 "Er wundert sich aber auch über sich selbst, das Vergessen nicht lernen zu 
können und immerfort am Vergangenen zu hängen: mag er noch so weit, noch so 
schnell laufen, die Kette läuft mit. Es ist ein Wunder: der Augenblick, im Husch da, im 
Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch noch als Gespenst 
wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. (...) Dann sagt der Mensch 'ich 
erinnere mich' und beneidet das Thier, welches sofort vergißt und jeden Augenblick 
wirklich sterben, in Nebel und Nacht zurücksinken und auf immer erlöschen sieht. So 
lebt das Tier unhistorisch"(1.248/9). 
  
Het gaat Nietzsche vanzelfsprekend niet om dit totale vergeten. Daarvoor is zijn 
'Leidenschaft der Erkenntnis', zijn begeerte naar wijsheid te heftig. Het vergeten, 
'den Tod des Wissens'(1.330)  is, in een van zijn 'unzeitgemäße' beschouwingen uit 
de periode waarin hij zich probeert te bevrijden uit de ketenen van zijn leermeesters 
Schopenhauer en Wagner, veeleer een moment van waaruit hij het teveel aan 
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historisch besef, dat de daadkracht van de moderne mens teniet doet, kritiseert. 
 Löwith wijst erop, dat Nietzsche in de notie van het 'bovenhistorische' de 
eerste contouren van de gedachte van de Eeuwige Wederkeer schetst.(Löwith 1986: 
139) Het vergeten, het kind en het ogenblik zijn de noodzakelijke ingrediënten voor 
deze grondgedachte, waarin volgens Löwith Nietzsches denken culmineert. Op de 
vraag hoe het mogelijk is dat de moderne mens zijn geschiedenis en dus zichzelf kan 
vergeten en toch zichzelf kan voltooien, antwoordt Löwith: "Nur dadurch, daß sich 
der eigenwillige Mensch über und in etwas Anderem vergißt, das umfassender, 
mächtiger und ursprünglicher ist als er selbst"(Löwith 1986: 137). Vergeten voltrekt 
zich in een totaal-ervaring. 
 Opgaan in deze 'totaliteit' of 'volkomenheid'(zoals deze toestand retrospectief 
als we weer bij onze positieven, weer onszelf zijn, kan worden geduid) wordt in 
Nietzsches vroege opstellen Fatum und Geschichte en Willensfreiheit und Fatum uit 
1862, waarin eveneens de eerste aanzetten voor zijn Amor-Fati-gedachte zijn terug 
te vinden, niet voor niets 'der ewige Ozean' genoemd. Deze maritieme metafoor zal 
in zijn latere werken zoals Also sprach Zarathustra een belangrijke rol spelen.  
 
 
 
 Excursie 11 
 Pierre Klossowski 
 De Eeuwige Wederkeer als ervaring 
 
In een poging om Nietzsches grondgedachte van de Eeuwige Wederkeer te 
doorgronden en het belang ervan voor diens gehele gedachtengoed aan te geven, om-
schrijft Pierre Klossowski in Nietzsche et le Cercle vicieux (1969) deze 'gedachte' als 
een ervaring. Het begrepen zijn is tevens een gegrepen zijn, het bezit van de gedachten 
een bezetenheid. Het vergeten is voor deze overgang een noodzakelijk element, wil de 
gedachte niet uitsluitend een nieuw zelfbevestigend inzicht zijn, waarin het Ik door de 
herinnering, door het integreren van iedere gedachte over zichzelf in zichzelf, zijn sa-
menhang behoudt. 
 
1 Noodzakelijke metaforisering 
De gedachte van de Eeuwige Wederkeer die Nietzsche in Sils-Maria plotseling zou 
zijn toegevallen, vat Klossowski op als een gevoel, als een "tonalité d'âme" (Klosso-
wski 1969: 97). Hij omschrijft met een minimale, van iedere metafysische lading ont-
dane metafoor deze tonaliteit als 'une fluctuation d'intensité'. In een even minutieuze 
als complexe, stap voor stap ontwikkelde gedachtengang, waarin aporetische wen-
dingen en paradoxale formuleringen geenszins ontbreken, herschrijft Klossowski het 
ontstaan van begrippen en ideeën uit zenuwprikkels in termen van 'intensité' en 
'fluctuation'. Het toe- en afnemen van een spanning, dit 'worden' laat zich met behulp 
van de door Nietzsche regelmatig gebruikte maritieme metaforiek van de golven als 
een combinatie van horizontale en verticale bewegingen respectievelijk als 'afflux'-'re-
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flux' en 'hausse'-'chute' beschrijven. Dan blijkt de zielstoestand een fluctuatie van 
intensiteit. Een beroering die, wil ze gecommuniceerd worden zichzelf echter moet ob-
jectiveren: ze dient afstand van zichzelf te nemen. Ze buigt als het ware over zichzelf 
terug. Een fluctuatie, meent Klossowski met Nietzsche, roept in zichzelf een weer-
stand op. Door deze stuwing is er sprake van een 'hausse' en 'chute', van toevoer en 
afvoer van intensiteit.  
  Nietzsche zelf beschrijft dit in een fragment, waarin hij het verschil uitwerkt tussen 
lust en onlust. Deze gevoelens zijn nooit oorzaak van ons gedrag, maar altijd al effect. 
Ze verwijzen naar een 'dieperliggend' proces: "Die Unlust ist ein Gefühl bei einer 
Hemmung: da aber die Macht ihrer nur bei Hemmungen bewußt werden kann, so ist 
die Unlust ein notwendiges Ingrediens aller Tätigkeit (alle Tätigkeit ist gegen etwas 
gerichtet, das überwunden werden soll). Der Wille zur Macht strebt also nach 
Widerständen, nach Unlust. Es gibt einen Willen zum Leiden im Grunde alles 
organischen Lebens."(Nietzsche 1969/1977: 801) 
 
Kants problematiek van het sublieme transformerend geeft Nietzsche aan, waarom het 
leven noodzakelijk door eigen toedoen lijden is. Vervolgens wordt deze weerstand 
binnen zich'zelf' weer overwonnen.  
  Klossowski verwoordt dit gehele proces als volgt: "il faudrait pour cela qu'elle se 
partage, se disjoigne, se rejoigne"(Klossowski 1969: 96). Splijting of verdubbeling is 
voor hem gelijk aan interpreteren, met het ontstaan van betekenis en richting.26 Hoe 
komt betekenis tot stand? "Mais justement, en revenant sur elle-même, même dans une 
fluctuation nouvelle! En quoi, se répétant et comme s'imitant, elle devient une 
signe."(Klossowski 1969: 98) Herhaling is een noodzakelijke voorwaarde voor beteke-
nisgeving. Zou de intensiteit onmiddellijk veranderen dan zou de betekenis uitblijven. 
De aanvoer van intensiteit versterkt het eerste spoor en maakt vanuit het verschil een 
identiteit tussen beide denkbaar. 
  De 'afflux' manifesteert zich, zodra we deze minimale bewegingen naar de sfeer van 
het bewustzijn vertalen, als 'aandacht', 'wil' en 'geheugen'. De als intensiteiten gedachte 
stuwingen bekrachtigen zichzelf: "Selon celle-ci, il n'y a pas de vouloir qui n'en soit un 
de puissance et sous ce rapport la volonté n'est autre chose que l'impulsion primordiale 
dont aucune interprétation morale à partir de l'intellect ne saurait jamais suspendre les 
innombrables métamorphoses qu'elle traverse, les figures qu'elle adopte, les prétextes 
qui les provoquent, soit le but invoqué, soit le sens que, dans ces métamorphoses, cette 
impulsion, au niveau de la conscience, prétend se donner"(Klossowski 1969: 112). 
 
Maar ook de afwezigheid van intensiteiten kan betekend worden. Het terugvloeien 
wordt volgens Klossowski in de sfeer van het bewustzijn als 'onverschilligheid' (indif-
férence), 'ontspanning' of 'vergeetachtigheid'(an-amnèse) begrepen. Onverschilligheid 
en vergeten zijn in die zin gelijkgestemd. 
  De interferentie tussen fluctuaties kent dus als restprodukt de betekenis "et tout 
comme les figures qui s'élèvent à la crête des ondes et ne laissent que de l'écume, ainsi 
les désignations en lesquelles l'intensité se signifie."(Klossowski 1969: 99) 
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Betekenisgeving staat niet los van "des mouvants abîmes qu'elle recouvre. Toute 
signification demeure fonction de Chaos générateur de sens"(Klossowski 1969: 99). 
Iedere betekenis 'grondt' zich in deze afgrondelijke diepte. 
  De gecentreerde wil van het daadkrachtige Ik, dat bij gratie van de herinnering be-
staat, is eveneens een restprodukt. In een reactief vergeten van de afgrond heeft het 
zich afgewend. De afgrond wordt in het actieve vergeten weer in zijn volle omvang 
geopend.  
 
2 Eeuwige Wederkeer: negativiteit en affirmatie 
 
De gedachte van de Eeuwige Wederkeer bergt een afgrondelijk moment in zich. Het 
levert de drager van de gedachte aan alle metamorfoses uit, waarvan zijn huidige iden-
titeit het restprodukt is. "A l'instant où m'est révélé l'Éternel Retour je cesse d'être moi-
même hic et nunc et suis susceptible de devenir d'innombrables autres, sachant que je 
vais oublier cette révélation une fois hors de la mémoire de moi-même; cet oubli 
forme l'objet de mon présent vouloir; car pareil oubli équivaudra à une memoire hors 
de mes propres limites: et ma conscience actuelle ne se sera établie que dans l'oubli de 
mes autres possibles identités."(Klossowski 1969: 95) 
 
Wat het Ik, meent Klossowski, heeft gemaakt tot wat het is, is vergeten, zodra het 
zelfbewustzijn zich als een identiteit ervaart en begrijpt, die volledig is. 
  De vele series intensiteiten die het heeft doorlopen - in principe altijd voorlopige 
identiteiten die zich als momentane stuwingen hebben voorgedaan - zijn opgeheven in 
dit laatste Ik. Wat in een cultuurhistorische context de universalisering van een 
specifiek perspectief is genoemd - dit vergeten van al het voorgaande - garandeert 
deze laatste identiteit, zoals het vergeten van de schijn of de leugen op den duur 
respectievelijk zijn en waarheid genereert.  
  Paradoxaal genoeg levert de radicale affirmatie van de ontstaansgeschiedenis van het 
Ik dit uit aan zijn desintegratie, zoals de affirmatie van het historisme in de genealogie 
de oorsprong oplost. Identiteit radicaal willen betekent alle voorheen doorlopen iden-
titeiten, waarvan het Ik het resultaat is, eveneens willen. Dit totaal verzinken in de 
geschiedenis van het Ik, deze grenzeloze her-innering moet noodzakelijkerwijs tot 
zelfverlies of extase leiden. 
  Klossowski wijst erop, dat de gedachte van de Eeuwige Wederkeer herinnering noch 
déjà vu kan zijn. Door een selectieve herinnering - wat het tegendeel van actief 
vergeten is - wordt immers de samenhang van het Ik her-bevestigd. De indifferentie 
van de totaal-ervaring lost juist in het minimale verschil met een eerdere intensiteit op: 
zij krijgt betekenis en richting en voegt zich in in de lineaire tijd. De immense gedac-
hte van de Eeuwige Wederkeer kan dus slechts absoluut, dat wil zeggen: van alles 
verlost, als een betekenisloze intensiteit plotseling en als bij toeval oplichten. De 
Eeuwige Wederkeer als gedachte is daarom geen postulaat waartoe we noodzakelij-
kerwijs moeten concluderen, wanneer we de samenhang van ons bestaan willen 
doordenken. Dit is bij Kant het geval. Zij is evenmin een representatie van een reeds 
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buiten het denken gegeven werkelijkheid. Als 'pensée subite' is zij tegelijkertijd een 
'fait vécu'(Klossowski 1969: 111).   
  Denken en ervaring vallen samen in de 'afgrondelijke' gedachte van de Eeuwige 
Wederkeer. De kwalitatieve omslag naar het actieve nihilisme wordt door Nietzsche - 
soms kenschetst hij de Eeuwige Wederkeer als "die extremste Form des 
Nihilismus"(12.213) - als het onverschillige moment gedacht dat door zijn 
onmiddellijkheid eeuwig is. De volledige ontwaarding slaat om in een ervaring van 
een waardeloze indifferentie.  
  Het passieve nihilisme is nog ingepast in een humanistische visie: het beschermt de 
mens eerder dan dat het hem overwint. Daarom kan Maurice Blanchot op de vraag wat 
nihilisme is antwoorden: "Un simple humanisme!"(Blanchot 1969: 218)27. Over de ge-
dachte van de Eeuwige Wederkeer merkt hij op: "Mais que signifie cela, ce retour? Ce 
qu'il affirme: que la point extrême du nihilisme est précisément là où il se renverse, 
qu'il est le retournement même, l'affirmation qui, dans le passage du Non au Oui, le 
réfute, mais ne fait rien que l'affirmer et, dès lors, l'étendre à toutes les affirmations 
possibles." (Blanchot 1969: 225) 
 
Ook de gedachte van de Übermensch wordt door deze overgang gekenschetst: "Terme 
du devenir humain, alors le dépassement se renie en elle, et si elle n'est pas le terme, 
c'est qu'il y a encore quelque chose à surmonter, son vouloir n'est donc pas libre de 
tout sens extérieur: son vouloir est encore vouloir de puissance. (...) Le surhomme est 
celui en qui le néant se fait vouloir et qui maintient, libre pour le mort, cette essence 
pure de sa volonté en voulant le néant. Ce serait le nihilisme même."(Blanchot 1969: 
222) 
 
Zo krijgt ook de Übermensch een ervaringsmatige pendant als een momentane zijnsw-
ijze, die zichzelf genoeg is en die niets buiten zich kent dat nog moet worden 'over-
wonnen'. Als, zoals Blanchot meent, de gedachte van de Eeuwige Wederkeer 'un verti-
ge logi-que' (Blanchot 1969: 223) is, dan geldt dit in dezelfde mate voor Nietzsches 
beide andere grondgedachten. Alle voltooien ze de radicale negativiteit, die Hegel niet 
kon denken. Daar slaat het niets om in een positiviteit, die niet begrippelijk van aard 
is. Daarom wijst Blanchot er op, dat nihilisme 'in laatste instantie' niet door het Niets, 
maar, zoals bij Hegel het geval is, door het Zijn als een onmiddellijkheid wordt 
bepaald: een onmiddellijkheid waarin de onverschilligheid affirmatief wordt. 
  De beschrijving van deze problematische omslag van een negativiteit naar een 
affirmatie staat bol van de aporetische uitdrukkingen en zinswendingen: "Jusqu'ici 
nous avions cru le nihilisme lié au néant. Comme c'était léger: le nihilisme est lié à 
l'être. Il est l'impossibilité d'en finir et de trouver une issue même dans cette fin. Il dit 
l'impuissance du néant, le faux éclat de ses victoires, il dit que, lorsque nous pensons 
le néant, c'est encore l'être que nous pensons. Rien ne finit, tout recommence, l'autre 
est encore le même, Minuit n'est que Midi dissimulé, et le grand Midi est l'abîme de 
lumière d'où, même par la mort et ce glorieux suicide que Nietzsche nous recom-
mande, nous ne pouvons sortir. 



 4. Esthetische indifferentie 
 

 

 

 
 19 

 Le nihilisme nous dit donc ici sa vérité dernière et assez atroce: il dit l'impossibilité du 
nihilisme."(Blanchot 1969: 224) Blijkbaar laat een dergelijke ervaring zich niet een-
duidig beschrijven, hoogstens omschrijven. Ook bij Blanchot werkt misschien daarom 
de taal eerder evocatief dan descriptief. 
 
 
 
3 Niets en de paradox: ongewild mystiek of 'bewust' mystificerend?  
Vormen Nietzsches talige schijnbewegingen een desperate dans aan de rand van de 
afgrond? Waar gaan deze duistere passages nog over? Is dit nog filosofie of maakt 
de mystieke toon, die onwillekeurig opklinkt, zijn teksten tot evocaties van het 
onzegbare? Zowel in het gepubliceerde werk als in de Nachlaß is deze mystieke 
klank te beluisteren. Het is niet verwonderlijk, dat sommige lezingen van Nietzsches 
werk van deze mystieke onderstroom uitgaan en hem als een duistere (on)heils-
profeet zien.  
 
3.1 Mystieke toonzetting.  
Met name de invloed van Schopenhauer, in wiens werk hindoeïsme en boeddhisme 
voor het eerst systematisch in de westerse filosofie worden ingebracht, geeft 
Nietzsche de dubbele beweging van het eeuwige nu in: een westers 'nunc 
stans'(Schopenhauer 1960-1965: I.387)69 verbindt zich met de circulaire beweging 
van het worden en de wil.(Schopenhauer 1960-1965: I.386/II.626) Deze achtergrond 
verklaart wellicht ook waarom Nietzsche tot in zijn laatste teksten het Niets met een 
gemengd beeld als 'die indische Circe'(6.20/1) omschrijft. Deze Circe 'winkt' ons, 
verleidt. Maar de invloed van Nietzsches jeugdvriend Paul Deussen dient niet te 
worden veronachtzaamd. Nietzsche ziet in Deussen "den ersten wirklichen Kenner 
der indischen Philosophie in Europa"(5.381).70  

  
69  Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke (1960-1965). 
70  Paul Deussen Allgemeine Geschichte der Philosophie mit 

besonderer Berücksichtigung der Religionen (1915). Dat Nietzsche 
in Aziatische landen, met name in Japan, veel wordt gelezen zal 
dan ook niemand verbazen. Zijn werk leent zich blijkbaar 
uitstekend voor een vergelijking met het boeddhistische 
gedachtengoed. Zie voor een recente verwerking o.a.: Nietzsche 
and Asian Thought (Parkes 1991). Parkes zelf geeft in deze 
bundel een uitstekend overzicht van de Nietzsche-receptie in 
Japan die reeds in 1894 is begonnen. Verder geeft Joan Stambaugh 
gestalte aan 'the other Nietzsche', 'the poetic mystic'(Parkes 
1991: 20) als een van de vele gedaanten waarin Nietzsche aan ons 
is verschenen. In haar analyse van de metaforiek van Also sprach 
Zarathustra wijst zij op passages die overbeladen zijn "with 
paradoxes, contradictions, with coincidentia oppositorum"(Parkes 
1991: 27). Juist dit laatste kenmerk geeft haar in een 
vergelijking te maken met teksten van Eckhart. Met het oog op de 
door mij gebezigde metaforisering is haar constatering dat 
Nietzsches aandacht voor de zintuigen zich verlegt van het 
gezicht naar de reuk en het gehoor, interessant. Over het 
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Hoe verhoudt Nietzsche zich tot de mystiek? Er zijn natuurlijk talrijke passage's 
waarin kritiek wordt geleverd op de mystiek: zij zou, zo hebben we eerder gezien, 
tegemoet komen aan een fysiologische behoefte aan hypnotisering, die Nietzsche als 
vanuit een moreel-psychologische optiek als zelfverloochening duidt. De 'erreichte 
unio mystica'(5.381) staat voor Nietzsche voor "das hypnotische Nichts-Gefühl, die 
Ruhe des tiefsten Schlafes, Leidlosigkeit kurzum"(5.382). Deze opmerking 
suggereert dat Nietzsche de unio mystica gelijkstelt met de door hem in zijn vroege 
werk als tegenhanger van de πεviα gekenschetste en als een defectieve leegte 
gethematiseerde indifferentie. De zelfkritiek zet hem ertoe aan met deze 
metafysische optie tevens de geviseerde 'Leidlosigkeit' los te laten. De affirmatieve 
pendant, die hij later uitwerkt, is blijkbaar niet de unio mystica. Dit neemt echter 
niet weg dat Nietzsche er steeds weer op terugkomt: 
 
 "Die Musik als Nachklang von Zuständen, deren begrifflicher Ausdruck 
Mystik war - Verklärungs-Gefühl des Einzelnen, transfiguration71. Oder: die Versöh-
nung der inneren Gegensätze zu etwas Neuem, Geburt des Dritten"(11.75), 
 
heet het in het voorjaar van 1884. Hier laat hij zich weer positief uit over een 
mystieke intuïtie en waardeert hij deze zelfs hooglijk: "Eigentlicher Zweck alles 
Philosophirens die intuitio mystica"(11.232) tekent hij op achter een eerdere 
aantekening "Kant überwunden". Hij geeft zelfs de overgang van kennis naar deze 

 
fragment 'Das Nachtwandlerlied' merkt zij op: "This whole 
experience that now begins is one of hearing and of smell. The 
costumary, overwhelmingly prevalent mode of experiencing, that 
of seeing, is conspicuously absent. Nothing is seen. The 
dualistic subject-object structure of experiencing involved in 
seeing falls away. There's no object involved in the experience 
of hearing. We hear sounds, not objects. We smell odors, not 
objects."(id). Een van de bekenste Japanse Nietzsche-
interpretatoren is Keiji Nishitani. In zijn The Self-Overcoming 
of Nihilism (1990) geeft hij een historisch overzicht van de 
nihilisme-problematiek. Zijn kritiek op en waardering voor 
Nietzsche gaan hand in hand: "In Nietzsche's view Buddhism is 
the culmination of what he calls décadence: a complete negation 
of life and will. Ironically, it was not in his nihilistic view 
of Buddhism but in such ideas as amor fati and the Dionysian as 
the overcoming of nihilism that Nietzsche came closest to 
Buddhism, and especially to Mahayana."(Nishitani 1990: 180). Of 
hier uitsluitend naar het Mahayana en niet naar het Hinayana 
moet worden verwezen, is nog de vraag. Nietzsches 
cultuurdiagnose biedt volgens Nishitani mogelijkheden voor een 
actuele analyse van de problemen van de huidige Japanse samen-
leving: "The tradition of oriental culture in general, and the 
Buddhist standpoints of 'emptiness', 'nothingness' and so on in 
particular, become a new problem when set in this context (van 
het creatieve nihilisme, ho)"(Nishitani 1990: 179). 

71 'Transfiguratie' is tevens de titel van een schilderij van 
Raphaël, waarnaar Nietzsche in Die Geburt der Tragödie verwijst 
om de dubbelstructuur van het bestaan met beeldend materiaal te 
verduidelijken. 
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toestand aan. Zo wordt de gesteldheid van de 'dionysische Musiker' of 'das lyrische 
Genie', bij wie "aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine 
Bilder- und Gleichniswelt hervorwachsen ..."(1.45) uit het eerste werk, met de 
'tragische kennis' uit de teksten van 1884 verbonden: "das neue Macht-Gefühl: der 
mystische Zustand, und die hellste kühnste Vernünftigkeit als ein Weg 
dahin"(11.212). 
 Laat ik aansluiten bij Nietzsches opvatting dat door de bevruchting van de 
nood door de vergissing moderne individuen steeds weer tot Hinterwelten worden 
verleid. Zij zijn echter in feite 'Grammatik-Gläubigen'(11.633). Als we deze 
opmerking serieus nemen is deze ook van toepassing op Nietzsches taal- en 
beeldgebruik, dat tot op grote hoogte aan de mystiek ontleend is. Het gebruik van 
metaforen en stilistische procédé's, eigen aan het mystieke spreken neemt toe ten 
tijde van Also sprach Zarathustra. Hoe kunnen we, gegeven Nietzsches 
taalopvatting, deze immense parodie op de Bijbel met al die christelijke en heidense 
allegorieën die zo parodirend profetisch is getoonzet, beoordelen? In "Ueber 
Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne" geeft Nietzsche reeds een indicatie 
voor een mogelijke inschatting van zijn latere met paradoxen beladen schrijfwijze: 
 
 "Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land der 
gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der 
Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern und 
unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen 
der alten Begriff-schranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition 
schöpferisch zu entsprechen"(1.888/89). 
 
Zonder enige raadselachtige formulering geeft Nietzsche aan wat mogelijk zijn 
latere taalstrategieën motiveert: de oude schemata met stilistische procédé's 
vernietigen om in deze kaalslag zijn intuïties "schöpferisch zu entsprechen". Zowel 
de logische structuur als de toonzetting van Also sprach Zarathustra, waarin 
Nietzsches mystieke omschrijvingen van een niet-denkbare onmiddellijkheid het 
duidelijkst naar voren komen, worden hier aangegeven. Het enige wat hem nog 
ontbreekt is een woordvoerder, een "Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger 
Gottes und des Nichts"(5.336). Deze vindt hij in de figuur van Zarathustra. Vanuit 
een geparodieerd messianisme kan de 'heidense' profeet de ondraaglijke 'waarheden' 
zonder schroom uitspreken. In allerlei opzetten voor teksten die Nietzsche in die 
periode maakt, komen regelmatig opmerkingen voor als "das neue Macht-Gefühl: 
der mystische Zustand, und die hellste kühnste Vernünftigkeit als ein Weg 
dahin"(11.212) en "Begriff des Mystikers: der an seinem eigenen Glück genug und 
zuviel hat und sich eine Sprache für sein Glück sucht, - er möchte davon 
wegschenken"(11.79). 
 Giorgio Colli wijst in zijn nawoorden bij de verschillende teksten uit de ont-
staansperiode van Also sprach Zarathustra op deze mystieke tendens. Hij tekent 
daar terecht bij aan, dat de 'dionysische Unmittelbarkeit (...) nicht notwendig auf 
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eine unzugängliche mystische Erfahrung anspielt"(4.414). De dionysische 
onmiddellijkheid verschilt blijkbaar van wat de mystici, die sprekend "um eine 
einzige, unbeschreibliche Erfahrung kreisen", "eine fundamentale Ekstase" noemen.  
 De stilering van de taal waarin deze ervaring wordt gecommuniceerd, komt 
weliswaar structureel overeen, het geloof in God dat bij mystici - ondanks de 
verkettering van sommige mystici door de gevestigde kerkelijke orde - veelal een 
beduidende rol speelt, ontbreekt bij Nietzsche te enen male. In die zin zou zijn 
'mystieke' inslag beter te begrijpen zijn vanuit bepaalde opvattingen en praktijken 
binnen bijvoorbeeld het Hinayana. Als hij nog invulling aan een God geeft dan 
slechts als een 'Maximal-Zustand'(12.535) van krachten. Bij de nagelaten 
fragmenten van deze periode wijdt Colli een uitgebreid commentaar aan de mystieke 
toon: "Es ist daher wahrscheinlich, daß das anti-systematische polemische Motiv in 
dieser Periode noch nicht den üblichen skeptischen, sondern einen mystischen 
Hintergrund besitzt."(11.719) Ook Löwith benadrukt in zijn bespreking van de 
Eeuwige Wederkeer, dat "eine mitteilbare philosophische Lehre sich nicht mit dem 
bloßen Hinweis auf eine ekstatische Vision oder einen Entwurf kann begnü-
gen"(Löwith 1986: 98). 
 Vervalt Nietzsche uiteindelijk tot esoterisch spreken? De door hemzelf in 
zijn aantekeningen gehanteerde tegenstelling 'esoterisch-exoterisch'(12.187) grijpt 
Colli aan om het verschil tussen ervaring en kennis duidelijk te maken. In dezelfde 
korte notitie parodieert Nietzsche Kants antinomieën: "1. - alles ist Wille gegen 
Willen/2. Es giebt gar keinen Willen. 1. Causalismus/2. Es gibt nichts wie Ursache-
Wirkung."(12.187). Volgens Colli zou Nietzsche hiermee terugvallen "auf die antike 
Unterscheidung zwischen gemeinverständlicher Mitteilung und mystischer Aus-
drucksweise"(13.651). Nietzsche zou bevroed hebben dat na Also sprach 
Zarathustra zijn discursieve uitdrukkingsmogelijkheden uitgeput waren. Daarom 
zou hij zich nog slechts op de heruitgave van zijn eerste werken hebben ge-
concentreerd teneinde daaruit nieuwe kracht te putten. Nietzsches opmerkingen over 
de Wil tot Macht zouden van "nichts anderem als dem exoterischen Ausdruck seines 
Denkens"(13.653) getuigen. Om overtuigend te zijn, zo meent Colli, "muß der Anti-
Metaphysiker zum Metaphysiker werden" (13.653). 
 
 "Damit is jedoch nicht gesagt, daß die Tendenz, die in dem zitierten Fragment 
zum Ausdruck kommt, für Nietzsche zur festen Regel geworden wäre. Ebensowenig 
kann man behaupten, daß das esoterische Moment in den von ihm veröffentlichten 
Werken völlig fehle"(13.652). 
 
Ik deel Colli's voorzichtigheid. Het esoterische aspect moet niet teveel nadruk 
krijgen, "dennoch scheint bei Nietzsche auch dieses Element vorhanden zu 
sein"(4.414). Dat ik het desondanks uitgebreid behandel, komt voort uit mijn wens 
om een adequate inschatting te maken van Nietzsches taalgebruik en keuze van 
uitdrukkingsmiddelen en -vormen, respectievelijk zijn metaforiek en (on)logische 
structurering van uitdrukkingen en 'argumenten'. Deze vertonen niet te veronachtza-
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men overeenkomsten met de wijze, waarop de taal in de mystieke traditie wordt 
gehanteerd.72

 
3.2 Nihilisme: God, het heilige en het Niets  
De mystieke toonzetting heeft met Nietzsches kritiek op de logica te maken. Er is, 
zo stelt hij zelf, een onlosmakelijk verband tussen de exclusieve aandacht binnen de 
filosofie voor het logische gehalte van uitspraken enerzijds en de mystiek anderzijds 
: 
 
 "In der tragischen Weltanschauung hatte sich der Wahrheits- und Weis-
heitstrieb versöhnt. Die logische Entwicklung löste diese auf und zwang zur 
Schöpfung der mystischen Weltanschauung."(Nietzsche 1969/1977: 797) 
 
In zijn cultuur-kritische oriëntatie op een tragisch wereldbeeld en op de tragische 
kennis in zijn vrolijke wetenschap komt het aspect van de wijsheid, dat wil zeggen 
van doorleefde en belichaamde kennis, hernieuwd naar voren. Nietzsche lijkt in zijn 
pogingen een nieuwe Umwertung te voltrekken tevens een nieuw samengaan van 
logica en mystiek tot stand te willen brengen, zij het dat het hier eerder dan om een 
verzoening voornamelijk om een onoplosbare te-genspraak, om een 'grond'conflict, 
zoals Löwith het kenschetst, tussen negatief-kritisch denken en een totaliteitserva-
ring gaat. Op dit punt aangekomen is het wellicht zinvol Danto's constatering dat er 
tussen Nietzsches denken en dat van religieuze denkers een bepaalde analogie 
bestaat, opnieuw op te pakken.  
De grondgedachten krijgen inderdaad een religieuze klank. Dit is het gevolg van 
Nietzsches poging "an Stelle von Metaphysik und Religion die ewige Wieder-
kunftslehre"(12.342/3) te ontwikkelen. 'God' is niet zonder meer een woord. Hij is 
tevens een ervaring 
 
 "nicht als treibende Kraft, sondern Gott als Maximal-zustand, als eine 
Epoche... Ein Punkt in der Entwicklung des Willens zur Macht, aus dem sich ebenso 
sehr die Weiterentwicklung als das Vorher, das Bis-zu-ihm erklärte..."(12.535). 
 
God als toestand van maximale wilsaffirmatie maakt de unio mystica tot een 
splijtende extase: de vernietiging van het principium individuationis leidt bij 
Nietzsche niet tot een nieuwe eenheid. Anders gesteld: de nietzscheaanse extase is 
een uiteenvallen in deze wereld, terwijl de unio mystica, ondanks de radicaliteit van 
de mystici en hun kritiek op religieuze Hinterwelten, een samenvallen met een 

72  Of Nietzsche al dan niet een mysticus kan worden genoemd, is 
derhalve binnen deze context niet van belang. Dit blijft 
uiteindelijk een kwestie van definitie en het opstellen van een 
reeks criteria waaraan zijn werk en zijn levenswandel zou moeten 
voldoen. 
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transcendente werkelijkheid beoogt. 
 In een lange aantekening in de Nachlaß van 1881 benadrukt Nietzsche de 
noodzaak de leer - die hij overigens even daarvoor als 'Philosophie der Gleichgültig-
keit' heeft getypeerd - 'einzuverleiben'(9.494). Daartoe doet hij impliciet een beroep 
op het grote verstand, 'den Leib', dat de drijvende kracht is 'achter' de hartstocht voor 
de kennis of de begeerte naar wijsheid: 
 
 "in summa abwarten, wie weit das Wissen und die Wahrheit sich einverleiben 
können - und in wiefern eine Umwandlung des Menschen eintritt, wenn er endlich nur 
noch lebt, um zu erkennen."(9.495) 
 
Maar dit kennen, dit a-morele 'Spiel der Kinder', laat Nietzsche er nadrukkelijk op 
volgen, heeft geen openbaringsgehalte. Dit moet hij, gegeven zijn polemische 
positie ten opzichte van het christendom, dat immers ook op een dergelijke ervaring 
steunt, pertinent afwijzen. Zou zijn visie op deze openbaring steunen "so verachtet 
mich und hört mir nicht zu"(9.496). Nietzsches spreken moet, ondanks zijn kritiek 
op de logica, toegankelijk blijven, zijn ervaringen - die hij even daarvoor als 
'verschiedene erhabene Zustände' typeert - voor iedereen navolgbaar. Daarom is 
Also sprach Zarathustra "ein Buch für Alle" en slechts inzoverre de nihilistische 
mens zich verkrampt aan zijn logica vastklampt "und Keinen". 
 Wat is het kenmerk van een mystiek spreken, dat niet in een ongedifferen-
tieerd boeddhistisch 'Om' opgaat? In La pensée du rien (1992) rubriceert Stanislas 
Breton allerlei teksten uit Oost en West - met name uit de Renaissance - waarin over 
het Niets is gesproken. Zijn "esquisse d'une topologie"(Breton 1992: 61) is echter 
vooral een discursieve exercitie, waarin de ervaring slechts indirekt aan bod komt. 
Hij maakt een hoofdonderscheid tussen 'néant incorporé' en 'néant séparé' waarbij de 
laatste weer wordt onderverdeeld in een 'néant par excès' en een 'néant par 
défaut'(Breton 1992: 55).73 De ervaringsaspecten komen in Rudolf Otto's Das 
Heilige (1917) explicieter aan de orde. Otto, die probeert fenomenologie en 
theologie met elkaar op vruchtbare wijze te verbinden, geeft een uiterst helder 
uiteenzetting van de verschillende aspecten en stadia van elke religieuze ervaring. 
Het heilige wordt daarin niet dogmatisch, maar vanuit een meer existentieel 
standpunt beschreven, waarbij de spanning tussen het rationele en het irrationele 
centraal staat. In het 'Numinöse' wordt de huivering gesitueerd, waarin Kants lust en 
onlust op existentiële wijze doorwerken. De ervaring van het Niets dat aan de 
wortels van de christelijke cultuur - met name in haar mystiek - oplicht, differen-

73  In de kwaliteit van deze vormen van Niets komen alle logische 
en formeel-ontologische termen terug die in de besprekingen van 
Kant en Hegel naar voren zijn gebracht: "NEANT: I. Incorporé: 
1.Altérité, Différence (relation), 2.Privation (négation), 
3.Possible, Matière (relation et negation); II.Séparé: 1.Par 
excès (Principe absolu, principes dérivés), 2.Par défaut 
(absurde, pure absence de matière, ou du tout, ou du principe et 
du tout)"(Breton 1992: 56) 
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tieert hij verder in een aantal kwaliteiten. Het 'Kreaturgefühl' treedt op als effect van 
'das Mysterium tremendum', waarin de overrompeling van het individu door iets 
immens plaatsvindt. Deze ontzettende ervaring van het 'ganz Andere' of het volstrekt 
on(be)grijpbare (akatalepton) is de genoemde huivering. Het 'Erhabene' waarvan de 
jonge Nietzsche, zoals hiervoor werd betoogd, uitgebreid kennis heeft genomen, laat 
zich op analoge wijze duiden. 
 
In de systematische bepaling van het mysterie als moment van het numineuze krijgt 
de ervaring van het Niets een vooraanstaande plaats. Deze is niet slechts de 
ontkenning van alle wereldse, natuurlijke zaken, maar van het zijn zelf. Het 
numineuze object  
 
 "nennt Sie (de mystiek, ho) schließlich 'das Nichts' selbst. Sie meint mit dem 
Nichts nicht nur das was durch nichts besagbar ist sondern das schlechthin und 
wesentlich Andere und Gegensätzliche zu allem was ist und gesagt werden kann. 
Indem sie aber so die Verneinung, die Gegensetzung, die das einzige ist was hier der 
Begriff leisten kann, um das Moment des 'Mysterium' zu fassen, bis zum Paradoxen 
steigert, wird ihr dann das positive Wie des 'Ganz anderen' zugleich höchst lebendig 
im Gefühl, und zwar im Gefühls-überschwang."(Otto 1917: 34/5) 
 
Deze niet-begrippelijke ervaring is overrompelend en neemt in intensiteit toe. Otto 
geeft zelfs een drietal stadia aan waarvan het onderscheid met het oog op de door 
mij beoogde thematiek van de tegenspraak en de splijting bij Nietzsche, ondanks 
Otto's nog theologisch-fenomenologische inzet, uit systematisch oogpunt hoogst 
interessant is. Zo meent hij dat het karakter van het 'mirum', van het wonder of 
wonderbaarlijke zich allereerst openbaart als het stadium 'des Nur-Befremdlichen', 
vervolgens als "die des Paradoxen" en tenslotte als "die des Antinomischen"(Otto 
1917: 35).  
 Het stadium waarin het Niets slechts de traditionele categorieën transcen-
deert, dat wil zeggen onze rede of verstand te boven gaat, mondt uit in het para-
doxale waarin het zich tegen de rede als zodanig keert: het doet deze als het ware in 
zichzelf verstrengelen. Het onderscheid tussen het paradoxale en het antinomische 
ligt nu hierin dat in het laatste "die Aussagen (...) sich in sich selbst entzweien und 
von ihrem Gegenstande selber opposita, unvereinbare und unauflösliche Gegensätze 
aussagen"(Otto 1917: 36). 
 In deze "allerherbsten Form des Irrationalen" worden in de taal allerlei 
'Gegensätze' und 'Widersprüche' geproduceerd. In een vergelijking tussen de 
christelijke mystiek en die van het boeddhistisch Mahayana typeert Otto beide 
daarom als "eine Wissenschaft des Paradoxen und der Antinomien, und im all-ge-
meinen ein Angriff auf die natürliche Logik". Het denken rest slechts een 'Logik der 
coincidentia oppositorum'.74 Het is precies het samenvallen van de tegendelen 

74  Hier wijst Stambaugh in Nietzsche and Asian Thought ook op. 
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waarin een onuitsprekelijke positiviteit doorwerkt die zich slechts vanuit een 
retrospectieve herneming als een alles omvattende ervaring laat denken.  
 
4 Het Ogenblik: implosie van de lineaire tijd 
De niet-begrippelijke totaliteitsaanspraak van de mystiek laat zich, uitgaande van de 
eerder gemaakte opmerking over de Eeuwige Wederkeer nog het best illustreren aan 
de hand van dat wat Nietzsche in Also sprach Zarathustra in zijn omschrijving van 
het 'Augenblick' naar voren brengt. In Die fröhliche Wissenschaft komt een eerste 
versie van deze passage voor. Onder de titel 'das größte Schwergewicht' wordt een 
demon opgevoerd, die - met name doordat deze paragraaf voorafgegaan wordt door 
een stuk over 'de stervende Socrates' -gelijkenis vertoont met een Griekse 
daimonion, waarvan nog elementen in het moderne genie-begrip zijn terug te 
vinden. Deze demon zoekt de mens op in zijn 'einsamste Einsamkeit': het moment 
waarop tegen het maanlicht dat tussen de bomen doorschijnt zich een spin aftekent. 
Hij nodigt uit alles wat reeds geleefd is, nog eens te leven: alle pijn, alle lust. Het 
antwoord op de vraag "wil je dit nog eens en nog ontelbare malen?" werpt 
catastrofaal en bevrijdend zijn schaduw vooruit op iedere volgende handeling: deze 
krijgt daardoor een enorm gewicht, omdat onze wil er geheel in opgaat, maar ook 
doordat daad en dader samenvallen, een nagenoeg ondraaglijke lichtheid. Zoals in 
de daad het waardeloze en het waardescheppende zich verbinden, zo gaan totale 
zinloosheid en het volstrekt zinvolle in elkaar over. 
 De nadruk ligt op de gebeurtenis, op dat wat ik eerder het evenementiële 
aspect van de daad noemde. Zowel de intenties van de dader als de mogelijke effec-
ten van de daad verdwijnen uit beeld. En daarmee ook Kant en de Engelse utilisten. 
Deze gedachte "würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalen"-
(3.570). Dan begint de tragedie: Zarathustra, de verkondiger van de Übermensch en 
de Eeuwige Wederkeer, daalt af naar het dal om aan de mens zijn inzichten te 
verkondigen.  
 
4.1 Eeuwige Wederkeer: zelfimplicatie en oneindigheid  
In het twee jaar later gepubliceerde derde deel van Also sprach Zarathustra komen 
we dezelfde enscenering tegen. Nu echter onder de titel "Vom Gesicht und 
Räthsel"(4.197). De demon heeft de gedaante van een merkwaardig dubbelwezen 
aangenomen, "halb Zwerg, halb Maulwurf; lahm; lähmend"(4.198), dat loodzware 
gedachten in Zarathustra's hersenen druppelt. De mol als symbool voor de geleerde, 
de graver, vormt, zo mogen we uit de metaforische verschuiving opmaken, de 
verpersoonlijking van "dem Geist der Schwere"(4.198). Dit dubbelwezen zit op 
Zarathustra's schouder als hij bergopwaarts gaat. 
 Stijgend trotseert hij de zware geest. De geest, Zarathustra's 'Teufel und Erz-
feinde', is er op uit alles naar beneden te halen, neer te drukken, te bezwaren. Onder 
invloed van deze zwaarte is Zarathustra gedoemd als een omhoog geworpen steen 

 
Zie: noot 16. 
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terug naar de aarde te vallen.75 Daarom moet de last worden afgeschud: "Ich! Oder 
du! Ich aber bin der Stärkere von uns Beiden -: du kennst meinen abgründlichen 
Gedanken nicht! Den - könntest du nicht tragen!"(4.199).  
De grondgedachte blijkt een afgrondelijke gedachte te zijn. Het metafysische begrip 
'grondgedachte', dat bijvoorbeeld Salomé hanteert om Nietzsches centrale gedachten 
te karakteriseren, is ontoereikend. Het denken gaat evenals bij Hegel weliswaar in 
de tegenspraak 'te gronde' - een wending die de Hegelkenner Charles Taylor terecht 
als 'pun' kwalificeert (Taylor 1975: 262) -, maar bij Nietzsche slaat het niet op zijn 
fundament te pletter, maar doet het dit uiteen splijten. Komt er aan de hegeliaanse 
tuimeling uiteindelijk een einde, Nietzsches salto mortale als talige tuimeling is 
oneindig. Als we bij Nietzsche dus een toepasselijk beeld zoeken, dan dient dit zich 
aan als een onge'grond'heid of een 'Abgrund'. 
 Deze afgrond als ruimtelijke metafoor wordt in het 'ogenblik' overgedragen 
op de tijd. De dwerg springt van Zarathustra's schouder, zet zich op een steen 
tegenover hem, vlakbij een poort waarboven geschreven staat 'Augenblick'. Op dit 
punt aangekomen begint het verhaal van de Eeuwige Wederkeer met een verwijzing 
naar de Januskop: 
 
 "Siehe diesen Thorweg! Zwerg! sprach ich weiter: der hat zwei Gesichter. 
Zwei Wege kommen hier zusammen: die gieng noch Niemand zu Ende. 
 Diese lange Gasse zurück: die währt eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse 
hinaus - das ist eine andre Ewigkeit. 
 Sie widersprechen sich, diese Wege; sie stossen sich gerade vor den Kopf: - 
und hier, an diesem Thorwege, ist es, wo sie zusammenkommen. Der Name des 
Thorwegs steht oben geschrieben: 'Augenblick'. 
 Aber wer Einen von ihnen weiter gienge - und immer weiter und immer ferner: 
glaubst du, Zwerg, dass diese Wege sich ewig widersprechen?"(4.199/200) 
 
De suggestie van een 'oplossing' van de tegenspraak is verleidelijk en strikt logisch 
gezien kunnen twee eeuwigheden elkaar niet weerspreken. Het verachtelijk 
gemurmel van de dwerg - "Alles Gerade lügt (...). Alle Wahrheit ist krumm, die Zeit 
selber ist ein Kreis" biedt een hegeliaanse oplossing, waarin lineariteit in 
circulariteit overgaat.76 Zarathustra wijst deze oplossing als te lichtvaardig van de 
hand.  
 Hij vestigt de aandacht op beide eeuwigheden die nog niemand ten einde 
liep. Zou dit namelijk wel het geval zijn dan zou er geen sprake meer zijn van een 
eeuwigheid: deze zou immers door het afleggen vernietigd zijn. Evenmin kan 
uitgemaakt worden of er sprake is van twee verschillende eeuwigheden. Er is geen 

75  Bachelard analyseert deze metafoor en typeert Nietzsche als de 
denker van de lucht. Bachelard ziet de Übermensch derhalve als 
de overwinnaar van de zwaarte, van het gewicht. Zie: Bachelard 
1983: 183.  

76 Zie: excursie 9.3. 
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criterium op grond waarvan de ene eeuwigheid van de andere kan worden 
onderscheiden. Alle uitspraken erover - dus ook een mogelijke tegenspraak tussen 
beide - kunnen slechts gedaan worden door toepassing van eindige categorieën. 
Evenmin als Hegel - en in tegenstelling tot Kants analyse van de eerste antinomie 
van de zuivere rede77 - vat Nietzsche het ogenblik of het nu als het eind of het begin 
van een tijdsreeks op.  
 Nietzsche wil echter wel met behulp van het beeld van de kring of de cirkel 
met het lineaire aspect van de tijd - en daarmee met de moderne historiciteit - 
breken.78 Dit maakt hem 'unzeitgemäß'. Maar zoals gezegd, dat deze uitspraak de 
dwerg in de mond wordt gelegd, doet vermoeden dat het niet Zarathustra's mening 
is. 
 Als Nietzsche het idee dat de "tijd zelf een kring is" verwerpt, maar tegelij-
kertijd het punctum van het ogenblik als meest geëigende toegang voor een inzicht 
in de aard van de Eeuwige Wederkeer propageert, is het dan niet mogelijk om deze 
twee aspecten aan elkaar te relateren? Kan het punt als de contractie van een 
cirkelbeweging worden opgevat? In de toenmalige wiskunde is over een dergelijke 
tijd-ruimte nagedacht vanuit de vraag of iets tegelijkertijd begrensd en oneindig kan 
zijn: een hyperoppervlak van een hyperbol. De begrensdheid ligt in de omsloten 
ruimte, maar de oneindigheid in de mogelijkheid om een eenmaal ingezette 
beweging op het geronde oppervlak eindeloos voort te zetten. 
 
 "Siehe, sprach ich weiter, diesen Augenblick! Von diesem Thorwege Augen-
blick läuft eine lange ewige Gasse rückwärts: hinter uns liegt eine Ewigkeit. 
 Muss nicht was laufen kann von allen Dingen, schon einmal diese Gasse ge-
laufen sein? Muss nicht, was geschehn kann von allen Dingen, schon einmal 
geschehn, gethan, vorübergelaufen sein? 
 Und wenn Alles schon dagewesen ist: was hältst du Zwerg von diesem Augen-
blick? Muss auch dieser Thorweg auch nicht schon - dagewesen sein? 
 Und sind nicht solchermaassen fest alle Dinge verknotet, dass dieser Augen-

77 Zie: excursie 1.2.2. 
78 Bachelard bespreekt in La poétique de l'espace (1957) de 

ervaring van het geometrische concept van de cirkel in meer 
fenomenologische zin: "Encore une fois, les images de la rondeur 
pleine nous aident à nous rassembler sur nous-mêmes, à nous 
donner à nous mêmes une première constitution, à affirmer notre 
être intimement, par le dedans. Car vécu du dedans, sans 
extériorité, l'être ne saurait être que rond."(Bachelard, 1957: 
210) Hij wijst op de noodzaak om deze notie te 'déphilosopher' 
en 'dépsychanalystiquer'(Bachelard 1957: 211) om inzicht in de 
aard van dit historisch bepaalde beeld te krijgen. Neologismes 
zijn daarbij onontbeerlijk. Bachelard gaat zelfs zover te 
beweren dat het uitspreken een haast fysieke ervaring van dit 
volkomen in zichzelf besloten beeld oproept: "Et pour un rêveur 
de mots, quel calme dans le mot rond! Comme il arrondit 
paisiblement la bouche, les lèvres, l'être du souffle! Car cela 
aussi doit être dit par un philosophe qui croit à la substance 
poétique de la parole."(Bachelard 1957: 213) 
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blick alle kommenden Dinge nach sich zieht? Also - sich selber noch? Denn, was 
gelaufen sein kann von allen Dingen: auch in dieser langen Gasse hinaus - muss es 
einmal noch laufen! -"(4.200) 
 
Als er zich aan beide zijden van het moment een eeuwigheid uitstrekt, betekent dit 
dat alles reeds is gebeurd. In een besloten oneindigheid is iedere mogelijke 
combinatie van gebeurtenissen reeds tot stand gekomen. Zelfs het moment waarop 
Zarathustra de dwerg toespreekt, zelfs het toespreken zelf, zelfs de gedachte dat dit 
moment zich reeds in dezelfde gedaante moet hebben voorgedaan, heeft zich reeds 
voltrokken, etc. etc. Iedere mogelijkheid is al gerealiseerd met een noodzakelijkheid 
die iedere voorstelling te boven gaat.79

 
 "Und diese langsame Spinne, die im Mondscheine kriecht, und dieser 
Mondschein selber, und ich und du im Thorwege, zusammen flüsternd, von ewigen 
Dingen flüsternd - müssen wir nicht Alle schon dagewesen sein? 
 - und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hinaus, vor uns, in 
dieser langen schaurigen Gasse - müssen wir nicht ewig wiederkommen? -"(4.200) 
 
In deze zelfimplicatie voert Nietzsche een oneindigheid in die toch begrensd is: het 
ogenblik roept zichzelf op. Geheel en deel vallen samen.80 Deze zelfimplicatie - het 

79  De existentiële dimensie van deze ervaring, waarbij de vraag 
iets eenmaal en slechts eenmaal te willen in het aangezicht van 
de persoonlijke dood een geheel nieuwe betekenis krijgt, speelt 
in Nietzsches weergave wel mee. Zie daarvoor: B. Magnus, 
"Nietzsches Äternalistischer Gegenmythos", in: Salaquarda 1980: 
222. 

 
80 In de 19e eeuw neemt de wiskunde het historische project om de 

oneindigheid te vatten van de filosofie over. Ten tijde van 
Nietzsche probeert zij over deze zelfreferentie of misschien 
beter: impredicativiteit - bijvoorbeeld bij Cantor over wiens 
theorieën hij tussen 1870 en 1874 een boek aan de universiteit 
van Basel leende - in termen van transfiniete getallen en 
zichzelf bevattende verzamelingen een formeel sluitende 
verklaring te bieden. Hoewel het op het eerste gezicht hoogst 
verbazingwekkend en immens toevallig lijkt dat, zodra de 
metafysica als discipline waarin over oneindige totaliteiten 
gedacht wordt, wordt afgesloten, er in de daarop volgende eeuw 
een explosieve ontwikkeling in het wiskundig denken over het 
oneindige in gang wordt gezet (te beginnen bij Brentano en 
Cantor tot aan Russell en Gödel), zou dit bij nader beschouwing 
wel eens een 'logisch' gevolg van o.a. Kants metafysicakritiek 
kunnen zijn geweest. In The Infinite classificeert A.W. Moore, 
die in zijn boek een tweetal vormen van oneindigheid 
onderscheidt - 'mathematical' en 'metaphysical'(Moore 1990: 2), 
Nietzsche als een 'existentialist'(Moore 1990: 108) die een 
waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het debat over de 
oneindigheid in de post-kantiaanse metafysica: "But as the image 
of the circle helps to show, this was beautifully ambiguous as 
between a metaphysical and a mathematical infinitude. The 



 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 
 30 

                                                         

Droste-effect - is de denkbeweging die in de filosofie onder steeds andere namen - 
Wereld, God, Kosmos, Logos, Rede - tot allerlei metafysische constructies heeft 
geleid.81 Met Kant lijkt door zijn metafysica-kritische inzet deze mogelijkheid 
afgesloten. Met het inzicht in de regulatieve werking van de rede doet Kant echter 
weer een even devote knieval voor de 'Anspruch' op to-taliteit als later Hegel zou 
doen, wanneer deze zijn Geist introduceert. 
 In de Eeuwige Wederkeer - die aanvankelijk lineair, dat wil zeggen als 
terugkeer in een historische tijd wordt geprojecteerd - bijt de tijd zichzelf, als was 
het een slang, in zijn staart en wordt ze eeuwig, maar blijft ze niettemin begrensd. 
Of in een cultuurkritische zin: dat wat volgens Nietzsche de christelijke mens met 
wraaklust vervult, namelijk de onomkeerbaarheid van de tijd, wordt overwonnen. In 
ieder ogenblik spiegelt zich de eeuwigheid. De categorie 'mogelijkheid', zo kenmer-
kend voor de moderne geschiedenis, en die van de 'noodzakelijkheid' gaan in elkaar 
over: 'kunnen' dat aan ieder 'willen' voorafgaat en Kants 'moeten'(Sollen) vereist, 
gaat over in een nietzscheaans 'moeten'(Müssen) dat louter voltrekking van het zijn 
is. Of in Löwiths parafrase waarmee dit deel begon: 'du sollst' transformeert zich via 
het 'ich will' tot een 'ich bin'. 
 Nietzsche is door deze afgrondelijke gedachte getroffen als door een blik-
seminslag: "wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf"(6.339). Een huiveringwekkende 
spanning, een diepe geluksensatie zou ermee gepaard zijn gegaan.82 Hoewel hij hier 

 
eternal recurrence had elements of both."(Moore 1990: 109). 
Telkens weer stoot men op het probleem van de cirkel: "Rationeel 
gedacht is het Absolute ondenkbaar. Er bestaat geen niet-cir-
culaire manier om het Absolute van onderaf te bereiken."(Rucker 
1985: 54). Ook de relatie met de mystiek komt naar voren: "Alle 
werkelijke kennis van het Absolute is noodzakelijkerwijs 
mystiek, als er al zoiets als mystieke kennis mogelijk is. Wisk-
unde en filosofie hebben doorgaans niet al te veel te melden 
over mystieke kennis. Volgens de mystiek is het mogelijk de 
gehele denkwereld in een keer te overzien, maar om de bovenge-
noemde redenen kan dit visioen niet rationeel worden 
medegedeeld. Mystieke kennis kan natuurlijk wel langs indirecte 
weg worden overgebracht (...). Maar uiteindelijk verwerf je 
mystieke kennis ineens of in het geheel niet. Je kunt een G (als 
verzameling, ho) die G als element bevat niet geleidelijk opbou-
wen."(Rucker 1986: 54). 

81 Hoe oneindigheid met het medium samenhangt, blijkt wel uit de 
wijze waarop snelheidsrecords in de sport keer op keer worden 
overschreden. Niet de absolute grens van de weerstand die door 
materie in beweging wordt opgeroepen, maar de tijdsmeting, dat 
wil zeggen het medium produceert deze gedachte aan de 
oneindigheid. Zo wordt door splijting van het medium, de tijd, 
de asymptoot steeds verder doorgezet: bij bobsleeën wordt de 
tijd al in drie decimalen na de komma gemeten. Deze splijting is 
oneindig, wat de gedachte rechtvaardigt dat oneindigheid een 
functie van het medium is. Als deze gedachte overgezet wordt 
naar het domein van het heilige, dan is de gedachte dat God een 
functie van een ritueel of van het gezamelijke of individuele 
gebed als medium is, op z'n minst de moeite waard om 
geëxploreerd te worden. 

82  Nietzsches beschrijving in Ecce Homo levert genoeg stof op om 
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vooral op zijn filosofische intuïties drijft - Salomé interpreteert zijn werk nagenoeg 
geheel vanuit een religieuze exaltatie - en zijn uitspraken eerder op een ervaring dan 
op een logisch inzicht steunen, staat zijn gedachte van de Eeuwige Wederkeer toch 
niet geheel los van toenmalige natuurwetenschappelijke inzichten. Deze worden 
onvermijdelijk aangeboord, zodra "alles Sein hier Wort werden will, alles Werden 
von dir reden lernen will -"(6.340) Er zijn autobiografische aanwijzingen dat 
Nietzsche een natuurwetenschappelijke ver-klaring nastreefde. Zo is bekend dat hij 
zich met name aan het begin van de tachtiger jaren uitermate interesseerde voor 
natuurwetenschappelijke onderzoekingen. Hij zou volgens Salomé zelfs overwogen 
hebben de filosofie ten gunste van een intensieve natuurwetenschappelijke oriëntatie 
enige tijd op een laag pitje te zetten. Het is er niet van gekomen. Nietzsche is "als 
Naturwissenschaftler (...) ein philosophierender Dilettant"(Löwith 1986: 87) 
gebleven:  
 
 "Was wissenschaftlich erwiesene Wahrheit werden sollte, nimmt den 
Charakter einer mystischen Offenbarung an, und fürderhin gibt Nietzsche seiner 
Philosophie überhaupt als endgültige Grundlage, anstatt der wissenschaftlichen Basis, 
die innere Eingebung - seine eigene persönliche Eingebung"(Salomé 1983: 257/58).83

 
Toch deelt de via Kant door Newton bepaalde Nietzsche een belangrijke voor-
onderstelling met fysici en wiskundigen, die aan het begin van deze eeuw een soort 
'begrensdheid' van de fysische ruimte opperen. Zij blijft zijn getransformeerd-
newtoniaanse krachtmetafoor trouw: "Ich glaube an den absoluten Raum, als 
Substrat der Kraft: diese begrenzt und gestaltet. Die Zeit ewig". Nietzsche meent, 
dat de vorm van dit universum een driedimensionale cirkel, dat wil zeggen een bol 
moet zijn: "Daß eine Gleichgewichtslage nie erreicht ist, beweist, daß sie nicht 
möglich ist. Aber in einem unbestimmten Raum müßte sie erreicht sein. Ebenfalls in 
einem kugelförmigen Raum"84. En met opnieuw een toespeling op het kracht-begrip: 

 
hier allerlei psychopathologische symptomen te vermoeden. Er 
zijn in deze richting dan ook vele verklaringen gezocht en 
gevonden. Zie bijvoorbeeld: P.J. Möbius, Nietzsche - 
Pathographie (1902). Salomé wijst erop hoe Nietzsche onder zijn 
inzichten leed, hoe zijn gedachten hem verpletterden. De laatste 
formulering ervan "...bildet einen so tiefen Gegensatz zu seiner 
eigenen qualvollen Lebensempfindung, daß sie uns anmuthet wie 
eine unheimliche Maske..."(Salomé 1983: 255). 

83  Ook naspeurwerk in zijn biografie levert weinig getuigenissen 
voor zijn natuurwetenschappelijke kennis op. Namen van grote 
mathematici of logici - Riemann (de Riemann uit Der Fall Wagner 
is een componist(6.38)) of Cantor - uit die tijd komen niet 
voor. 

84  Nietzsches opvatting over deze uiteindelijk evenwichtstoestand 
van het heelal strookt niet met zijn inzicht in de dissonantie 
van de werkelijkheid. Hij lijkt daarmee in zijn laatste 
aantekeningen terug te vallen op de evenwichtstoestand, op een 
metafysica van een omsloten ruimte met een gelijkblijvende 
hoeveelheid energie: aan het eind van de reeks duikt een 
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 "Ehemals dachte man, zur unendlichen Tätigkeit in der Zeit gehöre eine 
unendliche Kraft, die durch keinen Verbrauch erschöpft werde. Jetzt denkt man die 
Kraft stets gleich, und sie braucht nicht mehr unendlich groß zu werden. Sie ist ewig 
tätig, aber sie kann nicht mehr unendliche Fälle schaffen, sie muß sich wiederholen: 
das ist mein Schluß."(Nietzsche 1969/1977: 339/40) 
 
Nietzsche poogt twee posities in elkaar te schuiven: een natuurwetenschappelijke 
verklaring van zijn afgrondelijke gedachte en een opnieuw paradoxale 'ethiek'. Een 
louter empiristische opvatting van de natuur kan hij echter, gegeven zijn 
'primaat'stelling van de schijn en verwerping van de logica met haar Ding-begrip, 
vanuit filosofisch oogpunt niet serieus nemen.85 Het kracht-begrip dat hij hanteert 
bergt reeds deze onmogelijkheid in zich. Van Lange had hij immers al het idee 
overgenomen dat een kracht slechts uit de inwerking op iets bestaat, waardoor de 
beweging - in zijn geval: de schijnbeweging - eveneens de grondslag van zijn 
fysische theorie moet zijn. 
 
 "Es bleiben Kräfte übrig: in jedem kleinsten Augenblick andre Kräfte: im un-
endlich-kleinsten Zeitraum immer eine neue Kraft d.h. die Kräfte sind sogar nicht 
wirklich. Es giebt keine eigentliche Wirkung von Kraft auf Kraft: sondern in Wahrheit 
existirt nur ein Schein, ein Bild. Die ganze Materie ist nur die Außenseite: in Wahrheit 
lebt und wirkt etwas ganz Anderes."(7.527/8)86

 
4.2 Coincidentia oppositorum: ervaringsmatige oplossing van de oppositie  
Löwith ziet de Eeuwige Wederkeer eveneens als 'ein ekstatisches "Gedankenerleb-
nis"'(Löwith 1935/1986: 67). Hij onderscheidt een tweetal posities, die hij als een 
antropologische en een kosmologische vergelijking aanduidt. In de eerste zou een 
praktisch postulaat verborgen zitten, vanwaaruit hij, gegeven Nietzsches esthetiek, 
tot de stelling komt dat er sprake is van een atheïstische religie, wat de verwijzing 

 
oneindige, maar begrensde totaliteit op als een aan zichzelf 
identieke entiteit! Zie: Klossowski 1986/1969: 170. Allerlei 
stukken uit de Nachlaß wijzen in die richting en het lijkt alsof 
Nietzsche de notie van het Oer-ene, zo fundamenteel voor Die 
Geburt der Tragödie weer nieuw leven inblaast. 

 
85  Hiermee wordt het verschil met Kant en Hegel opnieuw 

duidelijk: Nietzsches 'fysicalistische' verklaring - de 
'metafysering' van Newtons wiskundige principes kan niets anders 
dan een 'überironische' uitdaging aan de theorie zijn. 

86  Zie voor een gedegen uitwerking van deze krachtenmetafoor en 
Nietzsches verwerking ervan: Longinus J. Dohmen, Nietzsche over 
de menselijke natuur. Een uiteenzetting van zijn verborgen 
antropologie (1994), met name hoofdstuk 4. Hoewel hij er zelf 
zijn twijfels over heeft (Dohmen 1994: 536, noot 56), wijst 
Dohmen op een esthetisering in Nietzsches werk, die het effect 
zou zijn van een heraklitische inspiratie.(Dohmen 1994: 227) 
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naar het Hinayana lijkt te rechtvaardigen. Deze zou zich op paradoxale wijze 
verbinden met een natuurwetenschappelijke feitelijkheid, waarin een fysicalistische 
metafysica zich aandient:  
 
 "Diese zweifache Deutbarkeit als einer atheistischen Religion und als einer 
physikalischen Metaphysik zeigt, daß die Lehre im Ganzen die Einheit eines 
Zwiespalts ist, zwischen dem nihilistischen Dasein des Gott-losgewordenen Menschen 
und dem positivistischen Vorhandensein der physischen Energie"(Löwith 1935/1986: 
87).  
 
De eerder vermelde overgang van het 'ich will' naar het 'ich bin' kenschetst Löwith 
als 'die positivistische Indifferenz'. 
 Löwith onderschrijft de gedachte dat de tegenspraak evenals bij Hegel als 
produktief bestanddeel werkzaam is in "Nietzsches Umkehrung des Nihilismus in 
das Wollen der ewigen Wiederkehr"(Löwith 1935/1986: 86). Löwith lijkt deze 
echter toch weer als een begrippelijk element op te vatten. De ethische pendant 
wordt door de aanwezigheid van de tegenspraak meer een 'Tendenz' dan een ui-
tgesproken eenduidige leer: meer een perspectivisch 'geheel', "durch ein neues Wozu 
neue Horizonte zu schaffen", wat volgens Löwith geheel in overeenstemming is "mit 
dem experimentierenden Grundcharakter von Nietzsches Philosophie"(Löwith 
1935/1986: 90). Dat de schijn ook voor Löwith onlosmakelijk met deze leer is 
verbonden - en daarmee dus de natuurwetenschappelijke feitelijkheid die Nietzsche 
na lijkt te streven niet te serieus moet worden genomen87 - blijkt wel uit zijn 
typering van deze leer als "eine 'Fiktion' im Sinne des 'als-obs'..."(Löwith 1935/-
1986: 91). Het gevaar van deze interpretatie is echter dat er nagenoeg zonder over-
gang een nieuwe kantiaanse positie wordt geformuleerd. Ik kom hier in het volgende 
hoofdstuk nog op terug. 
 Als de 'dramatische' tegenspraak de gedachte van de Eeuwige Wederkeer be-
paalt, hoe kan de laatste dan nog vanuit de metafysische opposities worden 
doordacht? En hoe kan het ogenblik, deze indifferentie van de tijd, nog worden 
uiteengezet? De doordenking van de relatie tussen het ogenblik en de eeuwigheid 
kent een lange traditie. Zodra men begrip ervan  beoogt, wordt dit echter, evenals in 
de mystiek, in paradoxale termen geformuleerd. De taal wil zich aan haar eigen dis-
cursieve, splijtende en verdubbelende geweld blootstellen om zo in zich de ervaring 
van de breuk op te roepen. Doorgaans wordt de nadruk op de herhaling van het 
ogenblik en niet op de eeuwigheid ervan gelegd. Dit leidt ertoe dat deze 
grondgedachte meestal vanuit een schraal soort repetitieve logica wordt verklaard. 
Maar wat laat zich denken als niet de herhaling het belangrijkste aspect van de 
Eeuwige Wederkeer is, maar de eeuwigheid van het nu?88 Dat wat zowel bij Otto als 

87  Misschien zocht Nietzsche inderdaad alleen maar naar beelden 
om zijn visioen handen en voeten te kunnen geven. 

88  Zie: K. Verrycken, "Apokatastasis en herhaling: Nietzsches 
eeuwigheids-begrip", in: Tijdschrift voor Filosofie, (1989), pp. 
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in de op oosterse denkwijzen georiënteerde teksten als coincidentia oppositorum89 
naar voren wordt gebracht, komt dan in het centrum van de belangstelling te staan: 
 
 "Paradoxen als deze ('zwaarte die licht is', eenmaligheid die eeuwig is',ho) bie-
den, zo lijkt het, een geschikt uitgangspunt voor een analyse van het begrip van de 
eeuwige terugkeer naar zijn meest kenmerkende structuur, nl. als coincidentia 
oppositorum.(...) Nietzsches eeuwigheidsbegrip lijkt in zich een veelheid van 
antithetische bepalingen te verenigen."(Verrycken 1989: 650)90

 
In "een terugkeer die zich eeuwig, dat wil zeggen ook en bij uitstek nu vol-
trekt"(Verrycken 1989: 650) draait alles om "dit banale en waardeloze mo-
ment"(Verrycken 1989: 652), waarin "een eeuwigheid (...) zich van moment tot 
moment instelt, herstelt"(Verrycken 1989: 656). Nietzsches opvatting over de daad 
en mijn paradoxale kwalificatie als waardeloos en waardescheppend is hierop aan te 
sluiten. Zarathustra's dieren verwoorden het op dezelfde manier als de dwerg: "In 
jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist 
überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit."(4.273) Als het nu als het contractiepunt 
van het zijn wordt gezien laat Nietzsche het beeld van de cirkel als een in zichzelf 
rollend rad wel toe. Het is ten slotte ook de absolute soevereiniteit van het kind als 
laatste van de metamorfosen die hij ook met dit beeld aangeeft: "Unschuld ist das 

 
649-668. Verrycken laat zien, dat het filosofisch belang van 
Nietzsches gedachte "een welbepaalde visie op de formele 
structuur van de tijd is"(Verrycken 1989: 651), voorts hoe deze 
gedachte zich vanuit de eerste werken ontwikkelt, hoe Nietzsche 
traditionele begrippen uit de Stoa, zoals 'apokatastasis' 
herneemt en in zijn gedachte van de Eeuwige Wederkeer verwerkt: 
"Als cirkelbeweging is de rotatie der hemelsferen tegelijk de 
eeuwige opheffing, de eindeloze voltooiing der beweging. Ieder 
punt van de sfeer is gelijkelijk begin, midden en einde der 
beweging. Op ieder moment van haar omwenteling voltrekt de 
hemelsfeer een apokatastasis, een terugkeer naar haar eeuwige 
identiteit."(Verrycken 1989: 658) 

89  Verrycken distantieert zich overigens expliciet van de 
theologische implicaties, die dit begrip heeft.(Verrycken 1989: 
666) 

90  Het door Cusanus geïntroduceerde begrip 'coincidentia 
oppositorum' is een belangrijke stap in het ontwikkelen van een 
dialectische visie op de werkelijkheid. Zie: Hermann Schmitz, 
Hegels Logik (1992), pp. 8/19. Bij Cusanus wordt deze ervaring 
van de grens van het zijn tot een rationele constructie 
getransformeerd. Zie: L.M. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte, 
traditie en vernieuwing (1977). De Rijk verwijst kort naar 
Cusanus "die t.a.v. het Hoogste Zijn van een samenvallen der 
tegendelen (coincidentia oppositorum) spreekt, d.w.z. in God 
zijn alle dingen één, die in de zintuiglijke wereld in 
onderlinge dingen zijn uitgesplinterd. De tegenstellingen in de 
sensibele wereld zijn te wijten aan het slechts deelhebben aan 
de volheid van het zijn; de onvolmaaktheid, gebrokenheid en 
strijdigheid  van dit ondermaanse is het negatieve gevolg van 
het (slechts) deelhebben"(200). 
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Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine 
erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen"(4.31). Het lijkt echter alsof hij louter uit 
polemische overwegingen in deze cirkel gelooft. Met Die Kraft. Eine real-
monistische Weltanschauung uit 1878 van Johannes Gustav Vogt voor ogen meent 
hij: "Wer nicht an einen Kreisprozeß des Alls glaubt, muß an den willkürlichen Gott 
glauben"(9.561). In een creatief-affirmatieve wending naar het Ogenblik zal hij met 
het afbijten van de kop van de slang ook dit beeld van de cirkel doorbreken. 
 Als terugkeer de opheffing van een afwezigheid en het hervinden van een 
oorsprong is, dan is de Eeuwige Wederkeer het "herstel van een volheid die nooit 
verloren is gegaan"(Verrycken 1989: 651). De metafysische implicaties die in deze 
stelling doorklinken schuif ik op het conto van Verrycken. Het mag duidelijk zijn, 
dat de val van de grammatica die Nietzsche probeert te laten dichtklappen zonder 
dat hij er zelf in bekneld raakt, wagenwijd openstaat. Aanvankelijk ligt, onder 
invloed van Schopenhauer, de nadruk nog op het eeuwigheidsaspect. Dan is volgens 
Verrycken de spanning van de opposities, "van herhaling en uitstel, vervulling en 
belofte, weerzien en afscheid", dat wil zeggen "de apokatastatische structuur van het 
nu duidelijk een dialectisch gegeven"(Verrycken 1989: 664). Naar zijn opvatting is 
een dergelijke wederkeer er een van verzoening van rust en beweging, van zijn en 
worden, van identiteit en differentie. In de voorgaande hoofdstukken heb ik getracht 
aan te tonen dat dit weliswaar door Nietzsche regelmatig gesuggereerd, soms zelfs, 
in weerwil van zichzelf, geïntendeerd wordt, maar op grond van zijn taalfilosofie 
niet vereenzelvigd kan worden met de leegte of indifferentie. Het dient juist gezocht 
te worden in een aan de opposities 'ten grondslag liggende' affirmativiteit. Deze 
staat, bezien vanuit het denken in een niet-logische differentie tot de gehele 
opppositie. Verrycken lijkt mij eerder dan deze affirmatie een indifferentie op het 
oog te hebben die als een privatieve negatie kan worden gezien. 
 Na 1881 zou Nietzsches aandacht naar het aspect van de eenmaligheid, en 
derhalve naar het eeuwige van het nu verschuiven, waardoor "in de structuur van het 
nu vooral de antithese tussen zijn beide aspecten, het apokatastatische en het 
repetitieve zich profileert"(Verrycken 1989: 664).91 Colli constateert iets 
soortgelijks, wanneer hij opmerkt, dat in de jaren die aan Also sprach Zarathustra 
vooraf gaan Nietzsches aandacht verschuift van de noodzakelijkheid naar het toeval: 

91  Verryckens formuleringen worden steeds paradoxaler. Zo zou "de 
identiteit van de aanwezigheid en afwezigheid"(Verrycken 1989: 
651) als absolute affirmatie aan de opposities van de metafysica 
'voorafgaan'. Evenals een retrospectieve, genealogische kritiek, 
die altijd vanuit deze opposities moet vertrekken, en zodra zij 
de geviseerde affirmativiteit moet verwoorden geleidelijk aan in 
paradoxale formulering en termen moet verzanden, mondt zijn 
bespreking uit in zichzelf ondermijnende uitdrukkingen. 
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 "Der weiseste Mensch wäre der reichste an Widersprüchen, der gleichsam 
Tastorgane für alle Arten Mensch hat: und zwischeninnen seine großen Augenblicke 
grandiosen Zusammenklangs - der hohe Zufall auch in uns!"(11.182) 
 
De doordenking van de Eeuwige Wederkeer vanuit de coincidentia oppositorum 
stuit volgens Verrycken op nog veel meer opposities. De belangrijkste zijn 
immanentie-transcendentie en ontgoddelijking-resacralisering.  
 Omdat Nietzsche de volledige immanentie weer achter zich moet laten, wijst 
Verrycken er terecht op, dat de Eeuwige Wederkeer als gedachte zelf weer een 
beweging van de zin is om de zinloosheid op te heffen: "zelfs de zinloosheid moet 
nog als de zin van het leven geponeerd worden"(Verrycken 1989: 666). Dat 
Nietzsche door een zelfsplijting van het oppositionele denken aan dit denken 
probeert te ontsnappen lijkt door Verrycken over het hoofd te worden gezien: "de 
restloze negatie van de transcendentie kan voor Nietzsche blijkbaar alleen gebeuren 
in een transcenderende beweging"(Verrycken 1989: 666). Dat hij niettemin oog 
heeft voor dit zelfimplicerende en omvattende moment, blijkt wanneer hij deze 
laatste 'transcendentie' van louter formele aard acht: "pure herhaling van dit 
empirische leven"(Verrycken 1989: 667). Kortom, geen unifi-cerende overstijging, 
maar zelfsplijting of -verdubbeling. 'Transcendentie' kan slechts plaatsvinden in de 
vorm van een herhaling, hetgeen door Klossowski's analyse van de ervaring van de 
Eeuwige Wederkeer metaforisch wordt geëvo-ceerd92 en in een parodiërende 
strategie tot uitdrukking wordt gebracht. Nietzsches pseudo-mythologisering - 
Verrycken spreekt van "een identiteit van de tegendelen" - is het gevolg van een 
omslag binnen de negerende beweging zelf. Van belang voor mijn betoog is, dat het 
hier opnieuw om een schijnbeweging gaat die een aporetisch gehalte heeft: de 
poging een definitieve of laatste betekenis te vatten wordt door de daardoor 
gegenereerde tegenspraken in zichzelf vernietigd. Het denken gaat ten onder aan 
zijn eigen radicaliteit en wordt een ontredderende ervaring aan de grens van een 
zichzelf onttakelend spreken en schrijven. De onneembare weerbarstigheid van de 
zich alsmaar stapelende tegenspraken, paradoxen en aporieën neemt duizeling-
wekkende vormen aan. Deze 'kritische massa' mondt ten slotte uit in Blanchots 
'vertige logique', die Nietzsche naar mijn mening achteraf telkens weer tracht te om- 
en herschrijven. Het is zeer verleidelijk om het inzicht in de zinloosheid van het 
bestaan - "die extremste Form des Nihilismus: das Nichts (das 'Sinnlose') ewig!" - 
zodra het wordt gearticuleerd weer als een nieuwe zingeving op te vatten. Een 
logische analyse, waarin geconstateerd wordt dat hier op ondoorzichtige wijze, als in 
de Kretenzer paradox, object- en metaniveau verwisseld worden, ligt voor een 
verheldering van de zelfsplijting en -verdubbeling weliswaar voor de hand, maar is 
ontoereikend om de kracht en reikwijdte van deze verdubbelingen op waarde te 

92  Zie: excursie 11.1. 
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schatten.93

 Hoe zijn Nietzsches talige capriolen dan te waarderen? Zit hij, ondanks zijn 
bestrijding van de metafysica, zoals Gerd Kimmerle beweert, nog met handen en 
voeten aan haar gebonden? Wordt hij, doordat hij zichzelf doelbewust in metaforen 
en in beelden uitdrukt, niet door deze metaforiek opnieuw aan de metafysica 
geketend? Of maakt de wijze, waarop Nietzsche zijn metaforen tegen elkaar 
uitspeelt, ze haaks op elkaar zet of ontwricht, juist deel uit van zijn kruistocht tegen 
de metafysica?94 Is Nietzsche onwillekeurig de profeet of de mysticus, die hij niet 
wil zijn? Of leidt hij zijn lezer 'bewust' om de tuin en mystificeert hij zijn 
denkbeelden, opdat deze door al de discursieve schijnbewegingen voortdurend op 
het verkeerde been wordt gezet? Van beide, zo heb ik hiervoor betoogd, zou sprake 
kunnen zijn: de determinering door en gestileerde omgang met de taal staan dan 
voor een 'onbewust' en 'zelfbewust' aspect van Nietzsches werk. Onbewuste 
drijfveren en bewuste intenties zijn beide, vanuit het reeds 'bedingte' zelfbewustzijn 
bezien, aspecten van een fysio-psychologische krachtenverhouding, die in 
Nietzsches teksten als een principiële gespletenheid doorwerkt. 

93  Hier kan verwezen worden naar de problemen die zich in 
Tarski's onderscheid tussen object- en metataal aandienen. Beide 
talen hebben een eigen waarheid. De regressus in het waarheids-
begrip die door deze stratificatie ontstaat, roept een probleem 
op dat slechts door restrictieve regels gesitueerd kan worden 
'opgelost'. 

94  Ik zal hierop aan het eind van hoofdstuk 6 terugkomen. 



 1

 5. Aporetische strategieën 
 

 

 

 

HOOFDSTUK 5   
APORETISCHE STRATEGIEEN 
Afgrondgedachten als schijnbewegingen  
 
 
De kloof tussen denken en zijn zou niet meer door middel van de taal kunnen worden 
overbrugd, wanneer aan het eind van de 19e eeuw - met name in de literatuurtheorie - 
het inzicht doorbreekt in de zelfbepalende werking of de 'autonomie' van de taal. Tot 
een dergelijke gedachte worden we snel verleid. Maar was er sprake van een brug, toen 
de taal nog niet op radicale wijze werd geproblematiseerd? Is het volgende beeld niet 
adequater: de brug stort in op het moment dat zij in zicht komt? Maar geldt dit dan niet 
in dezelfde mate voor de mens als brug tussen dier en Übermensch? Toch lijkt bij 
Nietzsche de taal de enige toegang tot het zijn en het denken. Zoals Zarathustra het 
knerpende pad moet beklimmen om bij de poort aan te komen, waarboven 'Augenblick' 
geschreven staat, zo moet de denker, wil hij het 'wezen' der dingen vatten, zich een weg 
door de taal banen. Hij kan dit slechts doen in het besef, dat deze weg vol valkuilen zit 
en nooit ten einde loopt. Dit inzicht in de ontoereikendheid van de taal werkt strategisch 
door in Nietzsches teksten. Door beelden, uitdrukkingen en aforismen zo 'wi-
dersprüchlich' te toonzetten, dat het denken aan zijn verkrampte drift om deze schijnbe-
wegingen te totaliseren ten onder moet gaan, realiseert Nietzsche de 'Tod des 
(hegelianischen) Wissens'. Eerst in de vrije val, in de 'Sturz in den Abgrund', waarin 
het denken terecht komt, nadat het onder zijn eigen gewicht is bezweken, wordt 'das 
Wesen der Dinge' ervaarbaar. Colli verwoordt het als volgt: 
 
 "Dieses Suchen, dieses Variieren von Perspektiven und Formulierungen zielt 
darauf ab, dem dunklen Grund des Daseins, den Nietzsche 'fühlt', Ausdruck zu verlei-
hen, ohne dabei der systematischen Erstarrung, der metaphysischen Begrifflichkeit (...) 
zu verfallen."(13.660) 
 
Waarderen en handelen - zo kenmerkend voor de affirmatieve daadkracht van de 
voorname - vallen samen in "fast eine mystische Zusammenfassung". Als het denken 
zijn waarderende kracht hervindt en het in zijn affirmatieve zeggingskracht met de 
werkelijkheid overeen'stemt', kan het aporetische gehalte en het paradoxale van 
Nietzsches filosofie niet meer achteloos als een tekortschieten worden afgedaan. De 
radicaliteit van zijn teksten zou dan kunnen liggen in de ontvankelijkheid voor een 
aporie, die zich, met het oog op de genealogische inzet, als volgt laat verwoorden: de 
denker Nietzsche legt taal en geschiedenis als determinanten van het zelfbewustzijn 
bloot met behulp van de gekritiseerde taal en staande in precies die geschiedenis. Een 
uitweg, een 'Poros' uit deze impasse kan slechts worden geviseerd of geëvoceerd. In de 
esthetische houding, waarin verbeelding en begrippelijkheid, metafoor en begrip, schijn 
en zijn zich niet meer dialectisch tot elkaar verhouden, verliezen opposities met hun 
eendui-digheid tevens hun constitutieve waarde. Zodra de 'Hinterwelten' die hen 
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schragen, als ficties zijn 'ontmaskerd', rest de denker slechts de spanning, die hij 
hoogstens in zijn tekst uiteen kan zetten. Het is mijns inziens precies ten aanzien van 
deze noodzakelijke uiteenzetting, dat Nietzsches afgrondelijke gedachten van de Wil 
tot Macht, de Eeuwige Wederkeer en de Übermensch als louter 'Worte' een strate-
gische rol vervullen. Ik zou ze derhalve als ultieme schijnbewegingen willen opvatten, 
waaraan zijn filosofie ten slotte haar glans en aura ontleent. De vraag naar hun 
metafysische, kentheoretische, ethische en esthetische waarde zal ik in de loop van dit 
hoofdstuk exploreren. 
 Centraal staat de gedachte dat de produktieve kracht van Nietzsches filosofie in 
haar aporetische kwaliteit ligt. Daarin resoneert het 'paschein' als het lijden aan en als de 
begeerte naar wijsheid. Tegen de achtergrond van zijn methodische overwegingen rond 
het aforisme, de ironie en parodie, dus tegen die van een genealogie en een perspec-
tivisme - maar nog ingebed in de door de geschiedenis gewaardeerde, metaforische taal 
- krijgt de kentheoretische pro-blematiek van de negatie en de tegenspraak een a-
metafysisch karakter. Ik vat Nietzsches stilistische en methodische inzetten op als 
aporetische taalstrategieën, die uit de aard van de taal voortvloeien. Als het bewustzijn, 
zoals Nietzsche meent, zich richt naar de grammatica, dan is de stelling 
gerechtvaardigd, dat er aan deze aporetische strategie een zekere intentie kan worden 
toegeschreven. De tegenstelling tussen bewust en onbewust is daarop niet van 
toepassing. De eruit resulterende zelfondermijning kan achteraf worden gezien als een 
werking die inherent is aan het nihilisme: dit ligt in de speurtocht naar een ultieme, als 
zuiverheid opgevatte waarheid besloten. Ten langen leste heeft deze zelfondermij-
nende werking geresulteerd in een moord op het subject der subjecten: God. Dit hield 
tevens de discursieve zelfmoord in van het kennend subject. Geen moord met voor-
bedachte rade, maar doodslag door doelbewuste kaalslag. 
 
1 Aporie als affirmatieve beweging van en in de schijn 
Nietzsche neemt het historische vertoog van de westerse metafysica van Plato tot de 
19e eeuwse Romantiek op de korrel. Deels door zijn fixatie op een in haar geviseerde, 
mystieke 'grond'ervaring van de wereld, deels door het zelfreflexieve besef van de 
metaforiciteit en derhalve de ondoor'grond'elijkheid van ieder begrip wordt de 
gepretendeerde coherentie van dit traditionele vertoog verscheurd en haar transparantie 
vertroebeld. 
 Nietzsche richt, daar het denken de tegenspraak niet kan verdragen, in een 
parodiëring van de formeel-ontologische bepalingen die Hegel in zijn Wissenschaft 
der Logik aan het eind van de Reflexionsbestimmungen ontwikkelt, het denken al 
sprekend en schrijvend te gronde.1 Zo blijkt dat "der aufgelöste Widerspruch also der 
Grund, das Wesen als Einheit des Positiven und Negativen (ist)"(H6.69). Voor Hegel 
moet Nietzsches 'grond' echter een 'afgrond' zijn, gelijk aan het abstracte en uiterlijke 
karakter van het sublieme of van het ongelukkige bewustzijn.95 De typering die Hegel 

 

96  Zie: excursie 7.3. 
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van het ongelukkige bewustzijn geeft, is zonder meer van toepassing op Nietzsches 
visie op het bewustzijn: "Es ist hierdurch die innerliche Bewegung des reinen Gemüts 
vorhanden, welches sich selbst, aber als die Entzweiung schmerzhaft fühlt"(3.169). Bij 
Nietzsche 'lijdt' het denken daadwerkelijk aan de tegenspraak. En in deze tegenspraak 
aan haar eigen schijn. Het wordt fysiek door deze schijnbeweging beroerd en sterft 
omwille van de oplossing ervan duizenden doden. De grond van het denken blijkt een 
afgrond en zijn hoogste intensiteit een extatische ervaring. 
 
1.1 Aporie als kritiek van de kritiek.  
Dit is voor Jürgen Habermas in Der philosophische Diskurs der Moderne aan-leiding 
om te concluderen dat "... Nietzsche das moderne Zeitbewußtsein nicht negiert, sondern 
zuspitzt"(Habermas 1985: 108). Als de impact van Nietzsches denken teruggevoerd kan 
worden op een fundamentele oppositie, waarvan "[b]eide Momente, die Vernunft und 
ihr Anderes, (...) nicht in einer auf dialektische Aufhebung verweisenden Opposition 
(stehen), sondern in einem Spannungsverhältnis der gegenseitigen Abstoßung und 
Exklusion"(Habermas 1985: 127), dan wordt volgens Habermas "die totalisierte 
Vernunftkritik, die Hoffnung auf eine Dialektik der Aufklärung preisgegeben"(Ha-
bermas 1985: 126). Meent Habermas in een post-metafysisch 'kantianisme' deze 
ondraaglijke, want door tegenspraak en aporie gekenmerkte oscillatie nog in een 
'contrafactische' van iedere macht ontdane communicatieve gemeenschap 'nach-
metafysisch' te kunnen overwinnen, Nietzsche laat, na een blik in de afgrond van het 
leven te hebben geworpen een dergelijke overspannen overspanning niet meer toe.  
 Er is bij hem hoogstens nog sprake van een letterlijke reductio ad absurdum. 
Omdat werkelijkheid een veelheid van schijnbewegingen en waarheid een noodzake-
lijke leugen is, wordt het denken met stomheid geslagen. Of beter: wordt het vanuit 
haar eigen werkingen genoodzaakt zich naar deze stomheid, deze 'surditas' toe te 
bewegen zoals bij Kant de regulatieve Ideeën door de rede bij zichzelf worden afge-
dwongen. Habermas wijt deze absurditeit, deze toenemende 'Dementi' aan de "Aporien 
einer selbstbezüglichen Kritik der Vernunft"(Habermas 1985: 121). Voor hem is 
Nietzsches Vernunftkritik weliswaar "eine, die die Wurzeln der Kritik selbst 
angreift"(Habermas 1985: 126), maar tevens een kritiek die in haar zelfsplijting 
zichzelf als modern-kritische inzet vernietigt. 
 
Met deze kritiek van de kritiek voltooit Nietzsche methodisch het voor het westerse 
denken zo kenmerkende nihilisme. Cultuur-diagnostisch bezien levert hij de westerse 
mens uit aan diens eigen tegenstrijdigheden. Zijn aporetische positie, die in deze 
zichzelf verslindende negativiteit besloten ligt, is in die zin een oplichten van een 
'ondraaglijke lichtheid' van een bestaan waaruit de 'Geist der Schwere' is verdreven. Het 
is precies het affirmatieve gehalte van deze schijn - een dubbelzinnig 'oplichten' - dat 
voor de post-marxist Habermas onverteerbaar is. Een gebrek aan systematisch inzicht 
zou daarvan de oorzaak zijn: 
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 "Aber auch im Alter konnte er (Nietzsche, ho) sich keine Klarheit darüber 
verschaffen, was es heißt, eine Ideologiekritik zu treiben, die ihre eigenen Grundlagen 
angreift"(Habermas 1985: 120). 
 
Habermas rept met geen woord over Nietzsches taalfilosofie. Maar het lijkt mij niet 
geheel van zin gespeend te beweren, dat wat hem nog het meest hindert de onttakeling 
is van het laatste bolwerk van de rationaliteit: de discursieve taal. Nietzsche legt 
zichzelf in het spreken het zwijgen op, doordat hij zijn 'communicatieve' grondslag 
vernietigt. De 'Selbstdementi' van het denken, zoals het ten onrechte enigszins 
psychopathologisch wordt gekenschetst, voltrekt zich in de taal. Dit lijkt mij voor 
Habermas hèt verzwegen argument om Nietzsches filosofie te diskwalificeren en deze 
nog slechts als literatuur te waarderen. 
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 Excursie 12   
 Epistemologische aporetiek 
 
Treedt bij Nietzsche de aporie voor het 
eerst aan het licht? Of wordt door zijn 
taalfilosofische diagnose de radicaliteit 
van de kantiaanse antino-mie en de 
hegeliaanse tegenspraak pas duidelijk? 
 
1 Kant en Hegel: antinomie en tegen-
spraak 
Jaspers hield in zijn specifieke lezing 
van Kant "...Widersprüchlichkeit, 
Zirkel und Tautologie für unumgängli-
che und wesentliche Formen jedes 
transzendierenden Denkens ...."(Jaspers 
1959: 449). 
  Bovendien situeerde hij het 
transcendentale moment precies daar 
waar het denken in het tekortschieten 
een sprong moet maken "das Springen 
über den eigenen Schatten"(Jaspers 
1959: 450). De 'filosofische daad' en 
'ervaring' bij uitstek, meent hij, ligt in 
de voltrekking van dit moment, niet in 
het resultaat van Kants analyse. Jaspers 
pleit voor de gedachte dat het apore-
tisch gehalte van Kants filosofie alleen 
in de voltrekking van het zelfbewustzijn 
ligt.  
  Ten aanzien van Hegel is een 
soortgelijke lezing mogelijk. Düsing 
ziet in Hegels antinomie-kritiek de 
aanzet tot diens systeem. 
(Oosterling/De Jong 1990: 109) 
Pöggeler wijst in een iets meer toege-
spitste terminologie op de aporie in 
Kants systeem die voor Hegel de steen 
des aanstoots vormt: "Allerdings habe 
sich die 'Kritik der Formen des Ver-
standes' in eine Aporie verstrickt, die 
darin besteht, daß diese Formen keine 

Anwendung auf die Dinge an sich 
haben; dies könne nur bedeuten, daß sie 
an ihnen selbst unwahr seien. Diese 
Aporie sucht er (Hegel, ho) zu überwin-
den, indem er seine 'Logik und Me-
taphysik' als Ontologie entwirft" 
(Pöggeler 1977: 78). 
 
Bubner komt in Dialektik als Topik 
(1990), waarin hij Hegels Wissenschaft 
der Logik herformuleert, in zijn 
slotconclusie tot de volgende apore-
tische wending: "Vielleicht liegen die 
Dinge jedoch umgekehrt: Projizieren 
wir etwa mit der Idee einer absoluten 
Intelligenz dasjenige, womit wir allein 
in unserem sinnvollen Lebensvollzug 
vertraut sind und sein können, in ein 
tranzendentes Jenseits? Entledigen wir 
uns künstlich der Belastung der End-
lichkleit durch Imagination eines Zu-
stands, der genau so wäre wie der un-
sere und doch ganz anders? Es ist 
schwer einzusehen, wieso wir unsere 
Vernunft, die wir haben, als Ab-
kömmling einer Fähigkeit deuten soll-
ten, die wir nicht haben. Wir würden 
dann im Grunde genommen gar nicht 
verstehen können, was wir an unserer 
Vernunft haben. Das aber kann nicht 
vernünftig sein"(Bubner 1990: 112). 
 
Hermann Schmitz is stelliger, wanneer 
hij beweert dat Hegels systeem door en 
door aporetisch is. Evenals Jaspers bij 
Kant op het element van de voltrekking 
wijst, zo richt Schmitz onze aandacht 
op een aporetische beweging die in 
Hegels waarheidsbegrip zelf ligt beslo-



 6

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

ten. Het traditionele dialectiek-begrip 
gaat methodisch gezien 'mank' aan een 
paradox: "Solche Paradoxe sind Sätze 
oder Aggregate von Sätzen, in denen 
etwas behauptet und zugleich 
dementiert wird". Bij Hegel is er echter 
van een andersoortige paradox sprake, 
"weil er gar nicht mehr für Sätze, son-
dern nur für gleitende Übergänge von 
Satzsinn zu Satzsinn Wahrheit in An-
spruch nimmt"(Schmitz 1992: 7). Deze 
'verglijding' impliceert een transfor-
matie van het waarheidsbegrip. Maar 
zijn poging om dit verglijden tot een 
systeem om te vormen moet mislukken, 
"weil auch er nicht umhin kann, gegen 
seine Intention für gewisse Sätze (näm-
lich seine eigene) Wahrheit zugleich zu 
beanspruchen und abzulehnen". Hegels 
systeem gaat ten onder "an dieser Apo-
rie des dialektischen Wahrheit-
verständnisses"(Schmitz 1992: 8; curs. 
ho). 
  Een van de meest recente analyses van 
het aporetische gehalte van Hegels 
filosofie vinden we bij Josef Simon, 
een hegelkenner die bovendien artike-
len over Nietzsche schrijft. Het laatste 
mag een indicatie zijn voor de wijze 
waarop Hegel en Nietzsche ten opzich-
te van elkaar worden afgezet.28 In een 
nog niet gepubliceerde lezing voor het 
Internationale Hegelcongres uit 199429 
neemt Simon Hegels uitspraak uit de 
'Vorrede' van de Rechtsphilosophie 
over de rol van de filosofie als uit-
gangspunt voor een Hegel-lezing waar-
in, in zijn bewoordingen, "die 
'Dialektik' Hegels (...) also nicht den 
Einwand des 'performativen Widers-
pruchs' (scheut)" (Simon 1994: 9): "Das 
was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der 

Philoso-phie, denn das was ist, ist die 
Vernunft. Was das Individuum betrifft, 
so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner 
Zeit; so ist auch die Philosophie ihre 
Zeit in Gedanken erfaßt."(H7.26) 
  Simon toont aan hoe Hegel, juist door 
het inzicht dat híj zíjn tijd in gedachten 
vat, zich bewust is geweest van de tijds- 
en persoonsgebondenheid van zijn 
filosofie. Het gaat mij er hier niet om de 
psychologische claim die daarin ligt 
opgesloten, te beproeven. Zijn these 
dient niet psychologisch te worden 
opgevat. De gebondenheid aan het hier 
en nu is veeleer een kentheoretische 
premisse, van waaruit een - in mijn ter-
men - aporetische spanning het 
denken, dat dit inzicht verdisconteert, 
aankleeft. "Ihre Zeit in Gedanken er-
faßt" impliceert een veruitwendiging en 
vervreemding waardoor er nimmer een 
transhistorische positie kan worden 
ingenomen. De vernietiging van de tijd 
is onmogelijk:  
"Dieser Satz kann nicht bedeuten, daß 
die zur gleichen Zeit existierenden 
Individuen alle 'dasselbe' dächten und 
daß das, was sie denken, wie von oben 
'erfaßt' werden könnte. Es ist vielmehr 
die Zeit in Gedanken erfaßt, d.h. es ist 
'erfaßt', daß in aller 'Übereinstimmung' 
zugleich die Differenz im Verstehen 
bestehen bleibt, so daß sich keine 
individuelle Äußerung als Tilgung einer 
anderen individuellen Äußerung ver-
stehen kann. Es ist erfaßt, daß keine die 
letztgültige 'sein' kann und daß immer 
noch 'Zeit' bleibt."(Simon 1994: 2) 
Niettemin "ist sie für ihn die 'letzte' 
Philosophie, weil es 'seine' ist. Nur 
indem dieser Zusammenhang begriffen 
ist, ist die Philosophie über sich selbst 
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hinaus"(Simon 1994: 5). In deze 
absolute aanspraak is echter tegelij-
kertijd het per definitie onuitgesproken 
besef aanwezig dat het doordenken van 
de eigen tijd een constitutieve ver-
vreemding met zich meebrengt. Dit per 
definitie onarticuleerbare besef - waarin 
een zekere onmondigheid moet 
doorklinken - meedenken maakt precies 
de kracht van Hegels filosoferen uit. 
  De eigen tijd denken blijkt een 
oneigentijdse implicatie te hebben: de 
eigen tijd tijdelijk, dat wil zeggen de 
eindigheid van het gedachte meeden-
ken, situeert dit denken  niet alleen ten 
aanzien van het denken van andere 
individuen in dezelfde tijd, maar ook 
ten aanzien van het denken van nieuwe 
generaties: "Das Individuum hätte ohne 
diese 'Entfremdung' keine 'Erfahrung' 
seiner Individualität"(Simon 1994: 3). 
Splijting is constitutief voor het 
individu. De afstand ten aanzien van het 
eigen denken wijst volgens Simon op 
een esthetische intentie, die ook door 
Hegel is ingezien. 
  De aporie wordt in Simons Hegel-
lezing geaffirmeerd. Sterker: zij wordt 
tot de grondslag van dit denken 
verheven. Dat hij het als een 
'performative Widerspruch' opvat, is 
een vingerwijzing voor een geheel 
andere inschatting van de rol van de 
taal in Hegels filosofie. Zij is de 
uitdrukking van het denken en neemt in 
zich de tegenspraak op die Hegel als 
'spekulativer Satz' heeft verwerkt. 
Simon verwoordt het aan het eind van 
zijn artikel nog eens anders: "Es ist der 
Satz, der, indem er 'Zeit' in Gedanken 
faßt, die eigene Zeit in Gedanken faßt 
und damit seine eigene Zeitlichkeit und 

Bedingtheit durch die selbst nicht in 
denselben Gedanken aufgenommene 
Zeit mitbedenkt"(Simon 1994: 11). 
 
2 Hartmann: aporetiek van de kennis 
Ook Simons weergave van Hegels 
filosofie duidt erop dat, al dan niet on-
derkend, sinds Kant een aporetische 
grondtrek het hart van het kenproces, 
dat vanaf het eind van de Verlichting 
als exclusieve activiteit van het zelf-
bewustzijn wordt beschouwd, bespookt. 
Nicolaï Hartmann heeft in Grundzüge 
einer Metaphysik der Erkenntnis (1925) 
systematisch een aporetiek van de ken-
nis uitgewerkt. Hoewel "die Aporien 
der Erkenntnis alle ihre Geschichte 
haben, (...) ist die inhaltliche Entwic-
klung der Aporien unabhängig von 
dieser geschichtlichen Entwicklung. 
Diese ist nur gleichsam der Gang der 
philosophischen Erfahrung"(Hartmann 
1925: 889). 
  Filosofische ervaring verloopt 
volgens Hartmann via de inhoudelijke 
uiteenzetting van de aporien. Jaspers 
verdedigt eveneens een dergelijk stan-
dpunt. Hartmann richt zich in kritische 
zin op Kants filosofische vooronderstel-
lingen, waarbij hij zich echter binnen de 
subject-object verhouding blijft ori-
nteren en het zicht op het radicale, 
nietzscheaanse aspect slechts indirekt 
kan openen.  
  Hartmann vraagt zich af hoe het 
mogelijk is, dat een subject het object 
los van zijn eigen subjectieve bewust-
zijnsinhouden, uitgedrukt in de 'Satz 
des Bewußtseins'(Hartmann 1925:59) 
kan kennen. Vanuit de vooronderstel-
ling dat alle kennis wezenlijk gericht is 
op iets dat onafhankelijk van onze 
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waarneming en ons bewustzijn moet 
bestaan, dient zich een aporie aan die 
de vorm van een tegenspraak, paradox 
of antinomie aanneemt: "Der 
Widerspruch besteht also zwischen dem 
Wesen der Erkenntnis und dem Wesen 
des Bewußtseins. Er ist unausweichlich, 
weil nur ein Bewußtsein Erkenntnis 
haben kann. Entweder also hebt sich 
das Wesen der Erkenntnis am Satz des 
Bewußtseins auf, oder der Satz des 
Bewußtseins hebt sich am Phänomen 
der Erkenntnis auf."(Hartmann 1925: 
60) 
  Aan de zijde van het object vinden 
we hetzelfde probleem: hoe kan het 
zich anders dan in een voorstelling aan 
het bewustzijn geven? Deze 'Antinomie 
des Objekts'(Hartmann 1925:61) roept 
op analoge wijze een tegenspraak op. 
   
Hartmann werkt een zestal aporieën uit:  
  1. de aporie van de waarneming en 
het gegevene of de aporie van het 
aposteriorische bewustzijn: het gekende 
ding blijft buiten het bewustzijn, dus 
hoe zou het kunnen worden gekend, als 
slechts de voorstelling ervan ter beschi-
kking staat? Met een verwijzing naar de 
'objectiviteit' wordt het probleem alleen 
maar verdubbeld: "entweder die 
Transzendenz ist Schein, oder die 
Gegebenheit ist Schein"(Hartmann 
1925: 62). 
  2. de aporie van de apriorische 
kennis: als inzicht in wetmatigheden 
inherent is aan de werking van het 
bewustzijn, hoe kan men dan de objec-
tieve geldigheid, "den eigentlichen 
Brennpunkt im Problem der transzen-
denten Apriorität"(Hartmann 1925: 63), 
ervan bepalen? 

  3. de aporie van het waarheids-
criterium:  
hoe kan, gegeven de transcendentie van 
het object, de waarheid van een oordeel 
worden vastgesteld zonder een petitio 
principii? Het gaat hier niet om de 
waarheid zelf, die, zo meent Hartmann 
in ieder geval, immers bewust of 
onbewust kan worden uitgesproken, 
maar om het bewustzijn ervan en de 
mogelijkheid deze waarheid te kennen. 
Ook dit probleem kan in de vorm van 
een antinomie worden geherformu-
leerd: "Im Fall der Antithese also bes-
tände das Kriterium zwar an sich, aber 
nicht für das erkennende Subjekt; im 
Falle der These dagegen bestände es 
zwar für dieses, wäre aber kein 
Kriterium transzendenter Wahrheit."-
(Hartmann 1925: 66) 
  4. de aporie van de probleemstelling: 
hoe is het mogelijk weet te hebben van 
de ontoereikendheid van de kennis of 
paradoxaler geformuleerd: hoe kan een 
"Wissen des Nicht-wissens"(Hartmann 
1925:67) bestaan? Dit ambivalente 
weten richt zich op het 'Transobjektive': 
"Die Paradoxie hierin ist buchstäblich 
zu nehmen. Das Wissen des Nicht-
Wissens ist widerspruchsvoller als das 
Wissen des Wissens, es ist in sichselbst 
widersprechend. Wer nach etwas fragt, 
darf nicht schon wissen, wonach er 
fragt, sonst brauchte er nicht erst zu fra-
gen; und er muß gleichwohl wissen, 
wonach er fragt, sonst könnte er gar 
nicht danach fragen. Das läßt sich als 
Antinomie der Problemstellung 
fassen"(Hartmann 1925:68). 
  De vraag die Hartmann niet opwerpt, 
is die naar de wijze waarop de aporie 
wordt 'gekend'. De vraag die in mijn 
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onderzoek wordt opgeworpen is precies 
die naar de aard van dit 'kennen': is het 
wellicht een ervaringsmatig kennen? 
  5. de aporie van de progressie van de 
kennis: de overweging van de ontoerei-
kendheid ver-wijst als vanzelf naar de 
mogelijkheid van een progressieve 
ontwikkeling van de kennis. Maar hoe 
kan bepaald worden dat in de loop van 
het kenproces de waarheid benaderd 
wordt? Vereist dit niet reeds vooraf een 
duidelijk idee over deze laatste 
waarheid? Hartmann wijst erop dat in 
deze aporie dit keer geen antinomie 
schuilgaat. De progressie is veeleer een 
dynamisering van de primaire kenre-
latie, waarmee de transobjectiviteit ver-
ondersteld wordt stap voor stap te wor-
den opgeheven. We hebben hier met 
"einer im Subjekt wurzelnden und nur 
sein eigenes Verhältnis zum Objekt be-
treffenden Tendenz"(Hartmann 1925: 
70) van doen.  
  De aporie om de progressie van de 
kennis te verklaren ligt besloten in alle 
voorgaande aporieën. De drie typen van 
verbinding tussen subject en object - 
overeenstemming beeld-ding, waar-
heidscriterium en weten van een niet-
weten - genereren voorts een vierde re-
latie: "Der Erkenntnisprogreß schließt 
also (...) zugleich die ganze Reihe der 
früheren Aporien in sich und zeigt 
damit das Erkenntnisproblem als 
Ganzes auf seiner aporetischen 
Höhe"(Hartmann 1925: 71). 
  6. Tenslotte wijst Hartmann op de 
meest fundamentele aporie: "die 
ontologische Aporie hinter der gnoseo-
logischen, oder die Aporie des 
Seins"(Hartmann 1925: 71; curs. ho). 
Het voorwerp van kennen - transcen-

dent-reëel (Ding-an-sich) of transcen-
dent-ideëel (Ideeën) - is aan deze 
aporetische beweging onderhevig. Het 
gaat nu om het kennende en het geken-
de als twee tegenover elkaar staande 
zijnden. Daarbij is het transobjectieve 
niet meer potentieel kenbaar, maar "ein 
Irrationales (genauer, ein Tran-
sintelligibles)"(Hartmann, 1925: 72). In 
de overstijging van de zuivere kenre-
latie is er dus altijd sprake van een 
ontologische relatie: "was diese 
ontologische Relation hinter der gnose-
ologischen ist, das eben ist die 
Aporie"(Hartmann 1925: 72). 
  Alle aporieën lijken terug te vallen in 
deze 'Grundaporie', zodat kenaporieën 
pas hun oplossing in de zijnsaporie 
vinden. Maar toch dient de laatste zich 
op haar beurt uitsluitend vanuit de 
kenaporieën aan. "Das darin ein 
Widerspruch ist, läßt sich nicht 
leugnen. Aber diese Widerspruch be-
trifft nicht das Verhältnis von Erkenn-
tnis und Sein allein, sondern jeden Fall, 
in dem Bekanntes auf Unbekanntes 
zurückgeführt, Gegebenes durch 
Erschlossenes, hypothetisch verständ-
lich gemacht wird."(Hartmann 1925: 
73) 
  Deze cirkelbeweging toont, dat de 
mogelijkheidsvoorwaarde tevens resul-
taat is. In deze tautologische beweging 
lijkt het denken kortgesloten te worden 
als stond het onder een te hoge 
spanning. In de aporie van het pro-
bleembewustzijn en de progressie is 
met de verbinding tussen subject en het 
kenbare zijnde eveneens de zijnsaporie 
gegeven. Daarom is het het 'ontologi-
sche Grenzproblem der Erkenntnis" of 
"(ist) die metaphysische Kernfrage der 
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Erkenntnis eine ontologische" (Hart-
mann 1925: 73). Het lijkt erop dat we 
hier via een andere weg op hetzelfde 
fenomeen stuiten dat Löwith het 
'Grund-konflikt' noemde: de onover-
brugbare kloof tussen denken en zijn. 
 
Uit het bovenstaande mogen we 
concluderen dat de notie 'aporie', zoals 
deze door alle critici en interpreten 
wordt gebruikt, op een zelfonder-
mijnende kentheoretische figuratie 
slaat. Het gaat daarbij altijd om een gro-
ndslagenonderzoek dat op discur-sieve 
wijze zichzelf 'dementiert'. Dat soms 
termen als paradox, antinomie en 
tegenspraak worden gehanteerd duidt 
op de plaats en het niveau waarop de 
aporie zich manifesteert. Bij de para-
dox gaat het doorgaans om een 
schijnbare tegenspraak die doorgaans 
binnen een meer 'literaire', soms in een 
meer analytisch-filosofisch betoog op-
duikt. 'Antinomie' en 'tegenspraak' zijn 
kentheoretische termen, die veelvuldig 
in reflectie-filosofische teksten voor-
komen. Zij worden dan ook regelmatig 
in verband gebracht met de aporie. An-
tino-

mie en tegenspraak worden binnen het 
betoog gesitueerd, terwijl de aporie een 
onmogelijke discursieve zelfreferentie 
inhoudt: de conclusies van het betoog 
vernietigen de vooronderstellingen 
ervan. In die zin is de aporie een letter-
lijk 'ek-statisch' fenomeen dat niettemin 
zijn extase altijd in dienst van de 
discursiviteit stelt: de overwinning van 
de aporie herstelt ten slotte de 
redelijkheid van de werkelijkheid. Zo 
blijft deze aporie - die in radicale zin 
eigenlijk een pseudo-aporie is -een 
positie in een metafysisch vertoog: deze 
metafysische aporie blijft intradis-
cursief. 

  
 
Door heel Nietzsches werk komen we tegenspraken tegen: in zijn neologistische 
kenschetsen, aforistische uitdrukkingen, retorische argumentatiestrukturen, zelfs in de 
legitimatie van zijn filosofie. Van "wie man wird, was man ist", "ein Buch für Alle und 
Keinen" via pseudo-speculatieve zinnen, waarin Hegel wordt geparodieerd, zoals "alles 
is perspectivistisch" en "zijn is schijn" of "de waarheid is een leugen" tot in de 
nagenoeg ondoorgrondelijke gedachten van de Wil tot Macht, Übermensch en 
Eeuwige Wederkeer. "Formalen und scheinbaren Wi-dersprüche" (Löwith 1986: 14) 
tekenen zich alle af tegen een onoplosbaar 'Grundkonflikt' of - zo we ons binnen het 
domein van de discursiviteit blijven bewegen - "Die Aporie des Seins"2. 
 De op alle niveaus van zijn schrijven geïnvesteerde aporetische spanning ziet 
Nietzsche vooral als een test voor het uithoudingsvermogen van het denken: "Es ist ein 
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Zeichen von Wohl- und Machtgefühl, wie viel einer den Dingen ihren furchtbaren, 
ihren fragwürdigen Charakter zugestehen darf; und ob er überhaupt 'Lösungen' am 
Schluß braucht."(12.556) 
 
We zouden ons op grond van deze overwegingen kunnen afvragen of het Nietzsche niet 
eerder om het problematiseren van problemen dan om op het op-lossen ervan gaat. Of 
misschien ligt het nog subtieler: in het problematiseren zou wel eens duidelijk kunnen 
worden dat historisch gegeven problemen voortkomen uit een specifieke omgang met 
dat wat onder objectieve werkelijkheid wordt ver-staan. Met het probleem wordt 
vervolgens door Nietzsche naar mijn mening vooral deze omgang geproblematiseerd. 
Zarathustra als verkondiger van de Eeuwige Wederkeer is door "dieser Zugänglichkeit 
zum Entgegengesetzten" niet alleen een 'trouble-shooter' maar ook "als die höchste Art 
alles Seienden"(6.344). De tegenspraak is voor het oppositionele denken een 
ondraaglijke last. Dit door de tegenspraak geteisterde denken op zijn beurt is voor de 
denker die op harmonie en eenheid uit is, een pijnlijke ervaring. 
 
1.2 Aporetisch denken en lijden.  
Na enig inzicht verworven te hebben in de kentheoretische aspecten van dat wat in 
eerdere hoofdstukken eerst nog onkritisch 'zelfondermijning', later ietwat onzorgvuldig 
nu eens tegenspraak, dan weer antinomie of paradox werd genoemd, is het mogelijk 
geworden op genealogische wijze de relatie tussen denken en lichamelijkheid te 
doordenken. Ter inleiding ga ik kort te rade bij die uitermate invloedrijke denker die 
Nietzsche meer impliciet dan expliciet kritiseert en wiens gevangene hij volgens Gerd 
Kimmerle altijd is gebleven: Hegel. Hoewel Hegel zich erop toelegt iedere 
onbepaaldheid op het niveau van het begrip te begrenzen - dat wil zeggen: te 
identificeren -, wordt ook in zijn werk regelmatig aan een fysiologische, ervarings-
matige dimensie gerefereerd. Zo wordt aan het begin van de Wissenschaft der Logik het 
worden, dat naar men zou verwachten geen enkele verwijzing naar welke affectiviteit 
dan ook zou moeten bevatten, "eine haltungslose Unruhe" genoemd, "die in ein ruhiges 
Resultat zusammensinkt"(H5.113). En in een van de Anmerkungen bij de 
uiteenzettingen over de tegenspraak vinden we de volgende merkwaardige 
formulering: "nur insofern etwas in sich selbst einen Widerspruch hat, bewegt es sich, 
hat Trieb und Tätigkeit"(H6.75). Aan het eind van de Logik wordt ten slotte als opmaat 
naar de afleiding van de absolute Idee een vanuit nietzscheaans oogpunt interessant 
element ten tonele gevoerd: "Wenn man sagt, daß der Widerspruch nicht denkbar sei, 
so ist er vielmehr im Schmerz des Lebendigen sogar eine wirkliche Existenz"(H6.481). 
Het levende individu, het levensproces en de soort - weliswaar opgevat als logische ge-
stalten, als momenten van de Geist, maar desalniettemin in hun 'existentiële' gedaanten 
gepresenteerd - worden vervolgens met de eerder ontwikkelde 'negatie van de negatie' 
in verband gebracht: "Diese Diremtion des Lebendigen in sich ist Gefühl, indem sie in 
die einfache Allgemeinheit des Begriffs, in die Sensibilität aufgenommen ist".(H6.481) 
Mogen we hieruit opmaken dat ook volgens Hegel de tegenspraak zich op 'dramatische' 
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wijze in het lijden spiegelt? Het lijden zet in ieder geval aan tot de vorming van iden-
titeit:  
  
 "Von dem Schmerz fängt das Bedürfnis und der Trieb an, die den Übergang 
ausmachen, daß das Individuum, wie es als Negation seiner für sich ist, so auch als 
Identität für sich werde"(H6.481).  
 
Is identiteit voor Hegel dan toch een reactief fenomeen? 
 In de Phänomenologie des Geistes vinden we in de passages over het ongeluk-
kige bewustzijn soortgelijke opmerkingen terug. Het 'unglückliche, in sich entzweite 
Bewußtsein'(H3.163) is een bewustzijn van het leven: "... seines Daseins und Tuns ist 
nur der Schmerz über dieses Dasein und Tun, denn es hat darin nur das Bewußtsein sei-
nes Gegenteils, als des Wesens, und der eigenen Nichtigkeit"(H3.164/5). Het 
zelfbewustzijn komt, zodra het zich deel weet van een groter geheel - als betrof het 
Kants "Anspruch auf absolute Totalität" - in de hoedanigheid van de 'Geist' tot begrip 
en derhalve tot betekenisgeving en tijdsgerichte oriëntatie van deze pijn. Als Hegel aan 
het eind van de Phänomenologie des Geistes het ongelukkige bewustzijn op het niveau 
van de religie uiteenzet, blijkt dit "nur der sich zur Gegenständlichkeit wieder 
herausringende, aber sie nicht erreichende Schmerz des Geistes"(H3.495) te zijn. 
 Pijn blijkt op ieder ontwikkelingsniveau van de Geest de (af)grond van verdere 
uiteenzettingen. Dit geldt evenzozeer voor het begrip in de filosofie en het symbool in 
de religie als voor de voorstelling in de kunst. Sprekend over de klassiek-Griekse kunst 
en over de opkomst van de tragedie kan Hegel daarom stellen dat 'die Existenz' van het 
zuivere begrip "ein Individuum (ist), das er (de Geest, ho) sich zum Gefäße seines 
Schmerzes erwählt"(H3.515). Dat in deze passage, waarin het om de tragedie gaat, een 
verwijzing naar de 'Pathos' opduikt, ligt voor de hand. Het door Hegel beoogde Griekse, 
tragische bewustzijn, dat in de geësthetiseerde pathos die de tragedie is, wordt ervaren, 
vindt Hegel de voor de Griekse mens meest begrijpelijke - maar nog niet begrippelijke - 
uitdrukking van de Geest. Met de op de tragedie volgende komedie, waarin de Griekse 
mens zich van zijn goden vervreemdt, wordt de overgang naar de religie ingeluid.3 Na 
de opheffing in de 'openbare' religie - het monotheïstische christendom - bezigt Hegel, 
terugkijkend op de komedie, de in zijn filosofie ogenschijnlijk misplaatste uitdrukking, 
die later door Nietzsche tot kern van diens cultuurdiagnose wordt verheven: 'de dood 
van God'.  
 
 "Jenes (het ongelukkige bewustzijn als uitdrukking van het stoïcisme en 
scepticisme, ho) hingegen ist umgekehrt das tragische Schicksal der an und für sich sein 
sollenden Gewißheit seiner selbst. Es ist das Bewußtsein des Verlustes aller Wesenheit 
in dieser Gewißheit seiner und des Verlustes eben dieses Wissens von sich - der 
Substanz wie des Selbst; es ist der Schmerz, der sich als das harte Wort ausspricht, daß 
Gott gestorben ist."(H3.547) 
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Motiveert 'Schmerz' iedere opheffing? En treden, zodra de grond voor deze opheffing 
splijt, de pijn en het lijden niet opnieuw aan het daglicht?  
 Een in fysiologisch opzicht weliswaar fictieve, maar vanuit moreel-psycholo-
gisch opzicht als absoluut ervaren, positieve identiteit dient zich in en als de 
verdubbeling van de negatie aan: "eine Identität, welche nur als die Negation jener 
Negation ist"(H6.482) heet het dan in de Wissenschaft der Logik. Maar als we van deze 
positivering in overeenstemming met Nietzsches kritiek op de Hinterwelten afzien, kan 
zijn inzicht in de relatie tussen het Ik en het lijden zonder veel moeite in Hegels teksten 
worden teruggevonden. Deze positivering of opheffing is dan de uitkomst van het 
vergeten van de perspectiviteit, een vergeten waaraan het christelijk en humanistisch 
denken zijn bestaan dankt. In de betekening van het lijden, in het historiseren van de 
evenementialiteit ervan, kortom in de ervaringsmatige tegenspraak vormt zich een 
moreel subject. 
 De splijting van het individu, het besef dat het allereerst een dividu is omdat het, 
'voordat' het zich in de ander herkent, eerst ontkend moet worden96, deze zelfsplijting 
vloeit bij Hegel noodzakelijk uit de uiteenzetting van de Geest voort. Maar bij hem lost 
deze spanning steeds weer op in een identiteit die als het positief van een negatie van 
deze als tegenspraak ervaren splijting tevens de waarheid van het lijden inhoudt. Vanuit 
een in de ontwikkeling van de Geest besloten liggende doelmatigheid - geen kantiaans 
Sollen, maar een Sein - wordt het lijden betekenis en derhalve richting gegeven. Deze 
doelmatige oriëntatie in de tijd heet bij Hegel: geschiedenis. Alle pogingen de 
onmiddellijkheid van het zijn vanuit en door middel van het in taal uitgedrukte denken 
te vatten zijn schijnbewegingen die hun fictieve karakter slechts kunnen verhullen door 
het postuleren van een 'Hinterwelt': Logos, God, universele rede, Ding-an-sich, 
Absolute Geest.  
 Bij Nietzsche blijft deze oriëntatie in regulatieve of formeel-ontologische zin 
achterwege. De geschiedenis lost op in een ogenblikkelijke zinloosheid waarin de mens 
met 'zijn' lijden samenvalt: niet alleen zijn pijn en genot in deze affirmatie niet meer uit 
elkaar te houden, ook de tegenstelling tussen handelen en ondergaan of dader en 
slachtoffer wordt diffuus. Van buitenaf of voor- en achteraf bezien staat de mens hier 
ten overstaan van het lijden met lege handen. Deze ondenkbare, extatische ogenblikke-
lijkheid - ook dat weet Nietzsche maar al te goed - moet ('muß') zich weer in de tijd 
invoegen. De mens kan niet anders dan zich oriënteren. Een hernieuwde positivering is 
even noodzakelijk als onmogelijk. Slechts in deze ambiguteit gaat het hier om fictie als 
een noodzakelijk en onmogelijke fixatie: zijn en schijn staan niet tegenover elkaar en 
toch kan de spanning die niettemin ertussen heerst niet worden opgelost. Het is in deze 
fictionering dat het lijden zin krijgt en deze 'ultieme' tegenspraak draaglijk wordt. 
Nietzsche wijst erop dat de mens deze draagkracht aan de grammatica ontleent.97 De in 

 
99  Deze problematiek die in de Phänomenologie des Geistes werkt Hegel uit in de heer-knecht problematiek. 

100 We moeten hier wel beseffen, dat er bij Nietzsche nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen syntactische, semantische en pragmatische 

aspecten van de taal.
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haar versteende metaforen 'funderen' als het ware de fictie van de Hinterwelten: deze 
luchtkastelen steunen op de sedimenten van de taal. Door de hamerslagen van de 
genealoog worden deze versteende sedimenten verbrijzeld. Zijn vernietigend spreken 
en schrijven verpulvert èn herwaardeert. Het is in deze hoedanigheid een scheppend 
gebeuren: kunst. 
 Het schijnkarakter van deze noodzakelijke beweging kan de moderne mens 
echter niet erkennen. Dit zou in zijn door ressentiment bepaalde blik het lijden tot iets 
onaantastbaars, soevereins, iets absoluuts dus iets zinloos maken. Hij zou moeten 
erkennen dat het lijden opnieuw zijn noodlot is geworden en dat de emancipatie en het 
streven naar een vrijheid, geviseerd in sociaal-politieke utopieën, waarin dit lijden in 
ieder geval structureel is weggenomen, ijdel zou zijn. Het collectieve gedrag zou zin en 
richting verliezen en bij gebrek aan centrerende en convergerende waarden frag-
menteren. Vanuit moreel-psychologisch perspectief wordt door erkenning van dit 
naakte feit het collectieve gedrag een zinloos spel van louter schijnbewegingen, als 
betrof het een alles verzengende vlammenzee. 
 Ook al zijn hem de 20e eeuwse catastrofes bespaard gebleven, als voldongen 
fysiek feit, als pijn en spanning ziet Nietzsche het leed, alle emancipatorische 
inspanningen ten spijt, overal om zich heen. Het gaat hem evenwel niet om een fysieke 
materialiteit van het lijden. Het is de zinloosheid of de on(be)grijpbaarheid ervan die 
zijn filosofie 'motoriseert': de mens moet lijden, omdat dit nu eenmaal met zijn 
eindigheid samenhangt, maar toch kan hij deze spanning van elkaar weerstrevende 
krachten zonder meer, deze existentiële tegenspraak niet dragen. 
 De vraag dringt zich op hoe, als de identiteit niet meer als het resultaat van een 
dubbele negatie kan verschijnen, de dramatische tegenspraak dan wel gedragen kan 
worden. Zijn talige schijnbewegingen zijn daarvan de 'reflecties'. Het dragen van 'das 
grösste Schwergewicht' is slechts mogelijk door deze weerschijn. 
 Hoewel de filosofische taal bij Nietzsche gaandeweg tot een autonoom medium 
wordt getransformeerd, wordt het geenszins, zoals sommige kritische interpreten 
beweren, tot de literatuur die zij als oppositie van een argumenterende wijze van 
denken op het oog hebben. De literatuur wordt door hen immers doorgaans vanuit een 
platoonse waardering van de schijn beoordeeld: literatuur heeft vanuit een ken-
theoretische optiek als schijn geen direkte band met het zijn. Terwijl in de literatuur het 
bijzondere vooropstaat, is in een filosofische tekst veelal het algemene in het geding. 
Toch werkt in Nietzsches genealogische diagnoses het algemene - dat wil zeggen: op 
waarheid gerichte uitspraken over dé mens - op een veel direktere, vooral fysieke wijze 
door: zijn parodieën zitten ons te dicht op de huid. Hun zeggingskracht komt juist voort 
uit een ongrijpbare mengeling van waarheid en fictie. Nietzsches taal blijkt media-
miek. Het is een 'middel' of Poros waarin een niet-begrippelijke, ervaringsmatige, in 
technische zin 'dramatische' toegang tot het zijn wordt geforceerd. Zodra het denken 
zich de taal volledig toeëigent en haar ten behoeve van een alomvattende begrippelijk-
heid van het zijn doorzichtig wil maken, wordt, zo moeten we in ieder geval uit 
Nietzsches overwegingen concluderen, de toegang tot het zijn of het leven juist geblok-
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keerd. De niet-begrippelijke, ervaringsmatige dimensie ervan wordt teniet gedaan. In 
haar drang naar onmiddellijkheid vernietigt het denken met haar medium de ruimte 
waarin dit zijn zeggingskracht kan ontplooien. Hoewel deze negatie in het denken het 
zijn a-poretisch maakt -het wordt ontoegankelijk - lijkt het Nietzsche toch vooral om de 
spanning tussen het in taal uitgedrukte denken en een extra-discursieve sfeer te gaan. 
 
2 Aporie en ervaring: probleem of problematisering?  
Is deze gedachtengang te vergezocht? De betekenisontwikkeling van de term 'aporie' 
biedt in ieder geval genoeg houvast voor deze speculaties. Het ervaringsmatige gehalte 
van de aporie blijkt zelfs 'meer oorspronkelijk' dan de strikt kentheoretische betekenis 
die zij later krijgt. Maar het metafysische denken is de ervaringsmatige dimensie van de 
aporie stelselmatig vergeten. Als kentheoretische figuur is zij nimmer gewaardeerd. De 
metafysica heeft haar hoogstens gehonoreerd als een heuristisch moment, dat 
uiteindelijk overwonnen moest worden. 
 Laten we haar geschiedenis eens nalopen. Reeds bij Plato zijn een groot aantal 
passages te vinden waar de aporie ter sprake wordt gebracht.4 In Socrates' insisterend 
maieutiek van de waarheid, waarin ieder schijnweten aan de kaak wordt gesteld 
teneinde een reeds gegeven waarheid letterlijk te 'ont-dekken', schuilt zelf een 
fundamentele aporie. Deze betreft de relatie tussen het reeds gekende en dat wat nog 
niet gekend is. Dit laat zich in modernistische termen vertalen als Hartmanns 'aporie 
van de probleemstelling'.98 In zijn zoektocht naar een knappere kop dan hijzelf moet 
Socrates regelmatig bekennen: "Hierin dan toch, al is dat ook niet veel, acht ik mezelf 
geleerder dan hij, dat ik me niet verbeeld te weten wat ik niet weet"(Apologie 21d) 
Daar slechts de godheid de wijsheid in pacht heeft en de mens vanuit zijn gebrekkige 
kennis hoogstens op liefde voor deze wijsheid (filo-sofia) kan rekenen, is een niet-
weten de grond van elk filosoferen. Toch gaat het Plato niet om een radicaal niet-weten. 
Aan de dialogen ligt immers een complex van ontologische en metafysische 
vooronderstellingen ten grondslag waarvan de waarheid onomstotelijk vaststaat. Maar 
stel nu eens, dat Socrates' keuze om de gifbeker te drinken niet is ingegeven door zijn 
wens te getuigen van het recht om vanuit een onwankelbare waarheid ieder schijnweten 
openlijk aan de kaak te stellen? Stel dat hij inziet, dat hem geen keuze wordt gelaten en 
hij dientengevolge de beker met dollekervel leegdrinkt om tot in de dood een 
filosofische, dus aporetische bestaanswijze te bekrachtigen? 
 We zullen het nooit te weten komen. Wel kunnen we constateren, dat de 
tegenspraak als logische grondvorm van de aporie vanaf het begin van de westerse 
metafysica de steen des aanstoots is geweest. Zo dicht Aristoteles in zijn aporetiek de 
denker de taak toe de meest nabije doelen op weg naar filosofisch inzicht te ontsluiten. 
In Metafysica B, waar _ðoñßáé nog eenvoudigweg voor 'probleem' of 'moeilijkheid' 
staat, wordt de filosoof tot taak gesteld deze 'aporieën' te overdenken, opdat hij in de 
loop van zijn onderzoek niet onverwachts op problemen stuit. Ziet hij deze 'aporiai' 

 
102 Zie: excursie 11.2.
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echter over het hoofd, dan zal hij onvermijdelijk tot tegenstrijdige conclusies komen:  
 
 "Daarom moet men alle problemen (aporiai) van tevoren hebben overzien, 
zowel om redenen die wij naar voren hebben gebracht, als ook omdat mensen die 
onderzoeken zonder eerst de problemen te hebben bepaald zijn zoals diegenen die niet 
weten waar zij heen gaan"(Aristoteles Metafysica, III(B)1, 995a). 
 
De metaforische toevoeging "zoals diegenen die niet weten waar zij heen gaan" 
verraadt de etymologische afkomst van de doorgang en maakt een analogie met het 
woord 'zin' mogelijk: zinloosheid, stuurloosheid en het ontbreken van iedere richting 
blijken aspecten van eenzelfde weerstand. Aristoteles vraagt zich in deze passage 
verder af of eenheid en zijn, zoals de Pythagoreërs en Plato vóór hem beweerden, niet 
zozeer attributen als wel substanties op zich zijn en of hun substratum wellicht iets 
anders is: vuur, water, lucht of - zoals Empedokles beweert - liefde. De metaforiek is 
hier nog onverhuld. Maar wat het ook moge zijn, aan al zijn overwegingen ligt reeds de 
gedachte ten grondslag dat op het niveau van het denken "alles óf bevestigd of ontkend 
moet worden, en dat iets niet tegelijkertijd kan zijn en niet kan zijn, en al dit soort 
beweringen" (996b 29-30). De wet van de uitgesloten derde en het principe van de 
verboden tegenspraak vinden hier hun formuleringen. Iets kan niet tegelijkertijd 
ontkend en bevestigd worden zonder dat dit tot een aporie, tot een probleem leidt.  
 Maar 'aporie' wordt bij Aristoteles nog niet tegen de achtergrond van het latere 
legitimeringsvraagstuk van de kennis begrepen. Pas als de mens als kensubject motor 
en centrum van de zingeving wordt, pas als hij als autonoom subject het sturingsme-
chanisme van zijn geschiedenis belichaamt en hij zijn eigen oriëntatie ontwerpt, 
kortom, pas met het aanbreken van de moderniteit kan deze vraag naar een funderings-
instantie zo gesteld worden, dat de aporie zich als het ware vanuit de diepste gronden 
van het kenproces zelf aandient. 
 Hoewel in de vakliteratuur het aporie-begrip regelmatig gehanteerd wordt, is er 
in tegenstelling tot de ermee verwante begrippen als 'antinomie', 'tegenspraak' en 'para-
dox' geen doorwrochte systematische studie voor handen. Ik richt me daarom tot de 
etymologie.99 Tegen de achtergrond van Nietzsches herwaardering van de vóór-
Socratische leefwijze is het verhelderend en vruchtbaar de connotaties van het aporie-
begrip vóór Plato te analyseren. De ervaringsdimensie blijkt onlosmakelijk met deze 
term verbonden. Gebruiken wíj het begrip 'aporie' nog uitsluitend als een 
kentheoretische figuur, waarin "het onvermogen een filosofische kwestie tot oplossing 
te brengen" tot uitdrukking wordt gebracht, oorspronkelijk sloeg de term, voordat deze 
ten tijde van Plato zijn opwachting in de filosofie maakte, in de dagelijkse taal op een 
ervaring van uitzichtloosheid of onvrede.  
 De vóór-filosofische betekenis betreft een situatie waarin men de weg kwijt is 
of een waarin iemand bij de verdeling van goederen wordt uitgesloten. Of het nu, zoals 

 
103 Zie voor een aanzet: Handbuch philosophischer Grundbegriffe I (1973), lemma 'Aporia'.
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in het eerste geval om denkmiddelen of, zoals in het tweede, om bestaansmiddelen gaat, 
de afwezigheid van middelen staat in beide gevallen centraal. Niet alleen naar zijn 
vorm, ook inhoudelijk blijkt de uitdrukking a-poria privatief: zij drukt een ontbreken 
uit van een ðoñåéá (poreia), van een tocht, een voortgang, reis of mars of in afgeleide 
zin: van een bestaansmiddel. Als ik van de overigens hoogst interessante economische 
connotatie afzie en mij concentreer op het feit dat men het spoor bijster is en ieder 
gevoel voor richting heeft verloren, dan klinkt hierin reeds de ontreddering of stuurloos-
heid door waaraan het denken later in de vorm van een zichzelf ondermijnende, lo-
gische struktuur wordt uitgeleverd. Dit ervaringsaspect werkt nog door als de positieve 
kern van het begrip (poreia) onder invloed van de christelijke eschatologie in het 
Nieuwe Testament de abstractere betekenis van 'levenswandel' krijgt. In deze afgeleide 
betekenis van 'aporie' wordt nog een existentieel aspect behouden, waarin het ontbreken 
van zin en derhalve van richting in het leven tot uitdrukking wordt gebracht.  
 Dat het semantisch veld waarin 'aporie' aanvankelijk lag ingebed fundamenteel 
verschilt van het moderne taalspel waarin het tot een problematische kencategorie is 
versmald, mag uit het bovenstaande blijken. Het heeft er veel van weg dat een aantal 
van deze vroege connotaties onwillekeurig door de filoloog Nietzsche worden 
gereanimeerd. Zo wordt in de gedachte van het fatum het door de tijd dichtgeslibde, 
semantische veld van de 'aporie' opnieuw zichtbaar. Betekende het aan 'aporie' ten 
grondslag liggende werkwoord ðoñåév (porein) onder andere verschaffen, teweeg-
brengen, verlenen of geven, in de onpersoonlijke vorm van het perfectum van de 
lijdende vorm ðÝðñùôáé (peprotai) krijgt het de betekenis van voorbeschikt zijn (letter-
lijk: "het is voorbeschikt"). Dat het daarvan afgeleide substantief ðåðñoìåvov (pepro-
menon) lot of noodlot betekent - wat tevens blijkt uit de verbinding van deze term met 
Moira, één van de schikgodinnen - duidt onmiskenbaar op het door de goden bestierde, 
en in de tragedie weerspiegelde lot, waaraan de Grieken betekenis en richting voor hun 
levenswandel ontleenden. Hoewel een duidelijke etymologie op dit punt ontbreekt, is 
het een weliswaar hoogst speculatieve, maar niettemin uitdagende gedachte, dat het 
privatieve begrip 'a-porie' in die zin op het ontbreken van een dergelijke voorbeschik-
king, van een lot of een noodlot kan slaan. Daarin zou precies die collectieve ervaring 
tot uitdrukking worden gebracht die eerst de christelijke, maar in strikte zin pas de 
moderne mens 'geschiedenis' heeft genoemd. De pathos als een scheppend ondergaan 
wordt dan tot een activistisch, emancipatorisch handelen omgesmeed.100

Deze existentiële - of in mijn termen: dramatische - bijbetekenissen van het aporie-
begrip bieden met het oog op de moderne subjectproblematiek een onverwacht inzicht: 
de behoefte de aporetische structuur van de rede op te lossen duidt niet alleen op de 

 
104 Wat is de waarde van een dergelijke begripsgeschiedenis? Sinds met Kant er een eind aan de speculatie is gekomen en met Nietzsche de 

taal als een weerbarstig medium met een eigen geschiedenis naar voren is getreden, lijkt voor de filosofie de geschiedenis van de woorden 

een van de weinige mogelijkheden tot wat ik in alle voorlopigheid 'strategische speculatie' wil noemen: ruimte scheppen voor het denken door 

de woordconnotaties in hun historische veranderingen na te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend geen dwingende argumentatieve waarde. Wel 

biedt het inzichten die onverwachte perspectieven kunnen openen om denkwegen in te slaan of af te sluiten.



 18

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

                    

kantiaanse eis de autonomie van het handelende individu te realiseren, maar tevens op 
de daarmee gepaard gaande ontmythologisering van de wereld en de onstuitbare drang 
van een historisch subject om door noeste collectieve arbeid zijn lot tot geschiedenis om 
te smeden. Met een kritische zelfreflexiviteit als krachtbron maakt het subject zichzelf 
niet alleen tot motor van de geschiedenis, het werpt zich tevens op tot zin en doel ervan: 
het kantiaanse subject bepaalt in een doordenking van zijn zelfbewustzijn de richting 
van de collectieve levenswandel.  
 Deze autonomie is evenals het subject101 in de Oudheid ver te zoeken. Als 
_ðoñÝù (a-poreo) op het ontbreken van een door het lot bepaalde richting duidt, zou het 
wegnemen van deze aporie betekenen dat de mens opnieuw een lot toevalt. Als de 
aporie in kentheoretische zin onvermijdelijk met het modernistische denken 
samenhangt, wordt duidelijk waarom geschiedenis, subject en aporie zo hecht met 
elkaar verbonden zijn. Een affirmatie van het lot dat zich bij het wegnemen van de 
aporie aandient, zou wel eens besloten kunnen liggen in Nietzsches gedachte van de 
Amor Fati. Zou voor de Grieken de moderne autonomie niets anders dan een 
verwerpelijke hybris zijn die altijd wordt afgestraft en is de tragedie de artistieke vorm, 
waarin dit tragische bewustzijn zich openbaart, voor Nietzsche is de ermee sa-
menhangende subjectiviteit slechts een moreel-psychologische fixatie die een 
'dieper'liggend krachtenspel 'maskeert'. 
 Ik geef toe: deze duiding is hoogst speculatief. Zij kan niettemin het spel verhel-
deren dat de filoloog Nietzsche met zijn eigen noodlot - zijn taal en zijn geschiedenis - 
moet spelen. Als 'aporie' in de antieke cultuur mede op een verontrustende ervaring 
duidt waarin de alledaagse begrenzingen zijn opgeheven en zich een veld van mogelijk-
heden aandient die niettemin als bedreigend worden ervaren, dan lijkt mij deze 
connotatie als een existentieel contrapunt op te klinken in metafysisch getoonzette tek-
sten, zoals die van Hegel. Want het is naar analogie van deze 'existentiële' ervaring dat 
zich geleidelijk aan 'een specifieke filosofische zelfervaring'102 ontwikkelt. De 
overgang, zo wordt gesuggereerd, wordt mede ingegeven door een problematisering 
van de tot dan toe vanzelfsprekende overeenstemming van denken en handelen: denken 
en doen, zo wordt pre-Socratische denkers al duidelijk, stemmen niet zonder meer over-
een. Socrates' inzicht in de aard van de Ideeën kan daarom weer een deugzaam leven tot 
gevolg hebben. Het is deze kloof tussen denken en doen, dat wat Löwith een existen-
tieel 'Grundkonflikt' noemt, die de filosofie doet streven naar een hernieuwd inzicht in 
deze overeenstemming. Pas in de 'be- of aanschouwing', in de Èåùñßá kan de aporie, 
waarin de afstand tussen denken en doen wordt uitgedrukt, worden opgeheven. 
Geleidelijk aan gaat 'aporia' via een toestand van aarzelen en twijfelen in de strikt 
kentheoretische betekenis over. Het gevoel van doelloosheid, van isolement of het 
ontberen van toereikende middelen om verder te komen wordt zo tot een filosofische 
kencategorie omgesmeed. Bij Aristoteles roepen mogelijke aporieën nog een 

 
105 Zie: Oosterling 1989: 27-37/165.

106 Zie: Handbuch philosophischer Grundbegriffe I (1973), p.111.
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methodische denkhouding op, van waaruit de filosoof die voorbedacht is op impliciet in 
zijn gedachtengang aanwezige problemen, zijn denken nog hoopt te kunnen vrijwaren 
van tegenspraken. Bij Kant is de aporie een onvermijdelijk en integraal deel van een 
legitimatie-problematiek geworden. 
 Als Nietzsche de pre-Socratische connotaties reanimeert, mogen we dan con-
cluderen dat de problematiserende inzet van de genealogie zich hierop oriënteert? 
Nietzsche is niet meer op zoek naar de oplossing van problemen, maar naar de 
letterlijke 'oplossing' ervan in problematiseringen vanuit het besef dat dat waar alle 
problemen zich op richten - het lijden - noodzakelijk door de individualisering wordt 
opgeroepen. Kortom, de aporie wordt als problematisering geaffirmeerd. In die zin is 
zijn wijze van filosoferen vooral een problematisering van de schijn van problemen die 
door de metafysica op grond van een 'misleidende' projectie in de loop van 20 eeuwen 
zijn geformuleerd. Oplossingen van deze problemen blijven, alle verwoede intellec-
tuele pogingen ten spijt, uit. Tenminste, als we bereid zijn de herformuleringen en 
transformaties van de problemen meer als schijnbewegingen dan als 'echte' oplossingen 
zien. 
 Pas bij Kant, zodra deze het kenproces uitsluitend als een act van het zelfbe-
wustzijn ziet en vervolgens bij Hegel die deze geïsoleerde positie tracht op te heffen in 
een totaliteit die zijn grond toch weer in het denken vindt, wordt het 'transcendentale' 
karakter van de 'Widerspruch' en daarmee de onvermijdelijkheid van de dialectische 
schijn onderkend. De aporie blijkt evenals de schijn een onvermijdelijk moment van het 
in het rond een leegte cirkelende cogito, dat het cartesiaanse karakter van een substantie 
verliest. Maar gegeven de behoefte van het zelfbewustzijn zich in zichzelf te sluiten 
blijft de aporie problematisch. In de ogen van Heidegger, dat wil zeggen in de ogen 
van degene die met zijn Daseinsanalytiek en later met een zijnsdenken de filosofische 
blik voor een niet-discursieve dimensie opent - een dimensie die ons denken 'stemt' en 
'be-stemt' -vindt niet zozeer de aporie alswel een aporetiek à la Hartmann geen genade. 
Heidegger heeft deze aporetiek daarom als een perversie van de kentheorie 
gethematiseerd. Onmiskenbaar met de systematische analyse van Hartmann in zijn 
achterhoofd polemiseert hij: 
 
 "Die gröbste Verkennung der Wahrheit des Seyns läge aber in einer 'Logik' der 
Philosophie. Denn diese ist die bewußte oder unbewußte Rückübertragung der 'Er-
kenntnistheorie' auf sich selbst. Die 'Erkenntnistheorie' aber ist nur die Form der 
Ratlosigkeit der neuzeitlichen Metaphysik sich selbst gegenüber. Die Verwirrung 
kommt auf den Höhepunkt, wenn nun diese 'Erkenntnistheorie' sich noch einmal als 
'Metaphysik der Erkenntnis' ausgibt; das Rechnen auf dem Rechenschieber der 
'Aporetik' und 'aporetischen' Erörterung 'an sich' vorhandener 'Richtungen' und 
'Problemfronten' wird und zwar mit vollem Recht zu der Methode der neuzeitlichen 
Philosophiegelehrsamkeit"(Heidegger 1989: 94).103

 
107 Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1989).
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Een omarming van een louter epistemologische aporetiek kwalificeert Heidegger 
resoluut als 'Unphilosophie'. Het aporetische in een niet-epistemologische zin zoals het 
in deze studie wordt gethematiseerd, blijkt een niet onbelangrijke affiniteit te vertonen 
met het denken van Heidegger, met name waarin de constellatie van 'Ereignis-Ent-
eignis' ter sprake komt.104

 Dat Heidegger Nietzsches denken op de grens van nog metafysisch bepaalde 
opposities situeert en dat hij daaraan vervolgens de conclusie verbindt, dat - hoewel niet 
in de meta-kentheoretische zin van Hartmanns analyse - diens diepste inzichten louter 
aporetisch zijn, blijkt uit allerlei verspreide opmerkingen over Nietzsche die in Hei-
deggers geschriften opduiken. Zo heet het in "Europa und die deutsche Philosophie", 
waarin Nietzsche naast Hölderlin wordt geplaatst als één van de denkers, die de voorso-
cratische filosofie weer nieuw leven heeft ingeblazen, dat de eerste toch in het 19e 
eeuwse denken is blijven steken: "Und weil er seine metaphysischen Grundbegriffe des 
Seyns und Werdens eben aus dem Anfang der Philosophie übernimmt - aber in der Miß-
deutung -, gerät seine eigene Metaphysik in die Sackgasse der Lehre der ewigen 
Wiederkunft"(Heidegger 1993: 39; crsf. ho). De aporie als doodlopende weg, waarop 
Heidegger wijst, zou het gevolg zijn van een poging om nog vanuit opposities te 
denken. Heidegger ziet echter over het hoofd dat Nietzsche juist in het "ursprüngliche 
Wiederfragen der ersten Frage nach dem Seyn"(Heidegger 1993: 40)105 probeert, als 
het ware 'onder' de oppositie zijn-worden door, naar een oorspronkelijker dimensie uit 
te reiken: naar de 'Pathos' die, zoals we reeds eerder zagen, deze oppositie te voorschijn 
laat komen. 
 
3 Nietzsches afgrondelijke gedachten    
Geven deze etymologische en historische verkenningen aanleiding om Nietzsches 
aporetische schijnbewegingen in de vorm van even verontrustende als noodzakelijke 
ervaringen te herwaarderen? Kan dit denken met haar 'Widersprüche' die 'notwendig' 
zijn "um Leben zo können" als een ervaring op de grens tussen begrip en het niet-
begrippelijke worden opgevat? Is de gedachte van de Eeuwige Wederkeer wellicht een 
dergelijke ervaring, zoals zowel Klossowski5 als Löwith, hoewel vanuit verschillende 
gezichtspunten, menen? Een onmogelijke ervaring die zich, zodra deze 'exoterisch' 
gecommuniceerd wordt, onvermijdelijk in aporetische kronkelingen moet verstrikken 
of zich zelfs als een slang in zijn eigen staart bijt? 
 Als we van de driedeling denken-taal-zijn uitgaan, dan kan de relatie tussen een 
'fundamentele' aporie en allerlei tegenspraken op de volgende wijze worden 
weergegeven. De tegenspraak is evenals de antinomie een bewustzijnsfilosofisch 
fenomeen dat zich op het niveau van het denkend subject afspeelt. Het is in die zin 

 
108 "Zum Ereignis als solchem gehört die Enteignis. Durch sie gibt das Ereignis sich nicht auf, sondern bewahrt sein Eigentum"(Heidegger 1988: 

23).

109 Martin Heidegger, "Europa und die deutsche Philosophie" in: Europa und die Philosophie (1993), pp. 31-42.
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intrasubjectief en indirekt intersubjectief. Het gaat daarbij om respectievelijk twee 
oordelen of twee elementen van een oordeel die elkaar weerspreken. Op het niveau van 
de taal, die dan nog uitsluitend als een transparant medium wordt gezien, kan zich dit 
uiten in een als tegenspraak gedachte paradox. Deze laatste tegenspraak is, gegeven 
Kants opmerking over de discursieve bepaaldheid van kennis106, interdiscursief te 
noemen. Vanuit bewustzijnsfilosofisch oogpunt gaat het dan nog steeds om oordelen 
die voortvloeien uit de structuur van het bewustzijn, vanuit taalfilosofisch oogpunt gaat 
het echter om talige uitdrukkingen.  
 Deze beide domeinen staan tegenover dat van het zijn. De aporie betreft binnen 
het bewustzijnsfilosofisch perspectief de relatie van het kensysteem met iets onkenbaars 
dat echter altijd weer binnen het systeem kan worden gedacht: bij Kant in zijn Kritik 
der Urteilskraft ten aanzien van het verhevene en bij Hegel vanuit zijn dialectisch ge-
structureerde systeem ten aanzien van het nog niet-begrippelijke an-sich. De 
bewustzijnsfilosofische aporie1 is derhalve kentheoretisch van aard. Zij is inherent aan 
het kenproces en als zodanig intradiscursief. Bij Nietzsche gaat het echter om de 
verhouding van het kennen als zodanig met een extradiscursief gegeven dat alleen niet-
begrippelijk kan worden geïncorporeerd. Hij kwalificeert dit eerst als 'leven', later als 
'wil' (tot ....). Het is een pathos die de tegenstelling zijn-worden 'fundeert'. Deze pathos 
licht tevens in de taal en in het denken op: aporie2 heeft als een onoplosbare spanning 
een extra-discursieve kwaliteit. De ervaring2 hiervan is evenzeer extradiscursief en 
verschilt derhalve van de oordeelsmatig bepaalde ervaring1. Zowel aporie2 als 
ervaring2 impliceert een esthetische verhouding ten opzichte van de fenomenen 
'waarheid' en 'kennis'. Deze verhouding is zelf niet meer kentheoretisch te funderen. Ik 
zou willen exploreren of Nietzsches formuleringen van zijn afgrondelijke gedachten de 
dramatische tegenspraak daadwerkelijk vormgeven. Of de metaforische geladenheid 
van de begrippen inderdaad wordt gebruikt om beelden op te roepen, die de waarheid 
met zichzelf in tegenspraak brengen teneinde de aan de begrippen 'ten grondslag 
liggende' Trieb of Wille te evoceren. Ook daarbij is het onbelangrijk of Nietzsche 
bewust en vanuit een weloverwogen strategie deze fysieke ervaring wil oproepen. Het 
is vooral door de affectieve werking van de beelden en hun metaforische connotaties, 
dat de lezer beroerd wordt. Door het 'primaat' van de taal en door de determinerende 
werking van de grammatica op het bewustzijn wordt hier het onderscheid tussen bewust 
en onbewust, dat nog altijd een functie van een bewustzijnsfilosofisch perspectief is, 
buiten werking gesteld. De door de filologische arbeid gewekte gevoeligheid voor het 
problematische gehalte van zijn medium en de geschiedenis ervan is zo groot, dat deze 
in Nietzsches manier van schrijven doorwerkt en fysiek op zijn lezers inwerkt. Dit 
rechtvaardigt naar mijn mening de volgende stellingen: 1) Het logische denken wordt 
vernietigd, doordat Nietzsche de met elkaar in tegenspraak verkerende historische 
uitkomsten ervan107 tegen elkaar uitspeelt. De coherentie van het denken wordt opgehe-

 
111 Zie: excursie 1.1.

112 Kant heeft in zijn antinomieleer deze posities eveneens verwerkt. En in Hegels Wissenschaft der Logik worden in de 'Anmerkungen' deze 



 22

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

                                                                     

ven. 2) In deze 'opheffing' komt een ervaring van het zijn vrij, die overeenstemt met het 
dissonante karakter ervan.   
 
Nietzsche speelt in zijn genealogie het subject en in zijn aforistiek de taal tegen 
zichzelf uit. Er vinden voortdurend 'ontmaskeringen' van vergeten schijnbewegingen 
plaats. Maar achter het oude afgerukte masker verschijnt onmiddellijk een nieuw. 
Negatief-kritische en creatief-affirmatieve inzetten wisselen elkaar onophoudelijk af. 
Iedere tegenpositie van een fenomenale wereld is zelf weer fenomenaal. Terwijl de 
vanuit de metafysica tot louter schijn van de schijn gedegradeerde wereld van de kunst, 
deze "Traumwelt (...) die Wirklichkeit widerspiegelt" (6.181), wordt de 'werkelijke' 
wereld als een krachtenspel door de vermeende ware wereld vervalst, ontkend, van alle 
waarden ontdaan. De door de metafysica tot ware wereld uitgeroepen werkelijkheid is 
voor Nietzsche niets dan een 'reine Fiktions-Welt'(6.181). De oppositie schijn-zijn blijkt 
zelf een schijnbeweging. Nietzsche verwerpt de oppositie ware versus schijnbare 
wereld als geheel: "Denn 'der Schein' bedeutet hier die Realität noch einmal, nur in 
einer Auswahl, Verstärkung, Correctur..."(6.79). Deze 'Correctur' leidt niet, zoals vanuit 
een modernistische, met name hegeliaanse optiek te verwachten zou zijn, tot een meer 
ware, maar hoogstens tot een 'nuttiger' wereld, waarvoor een indirekte of direkte, een 
reactieve of actieve versterking van de Wil tot Macht het criterium blijkt te zijn.  
 Laten we de toonzetting en de logische structuur ervan herwaarderen. Waarom, 
zo moet de eerste vraag luiden, kiest Nietzsche de formuleringen voor zijn grondge-
dachten die wij kennen en geen andere: 'Wil tot Macht', 'Eeuwige Wederkeer' en 
'Übermensch'? Welk toegevoegd criterium bepaalt de keuze van de drie door hem 
ontwikkelde configuraties van beelden en begrippen, die alle een herkenbare metafysi-
sche kleur hebben? De verschillende elementen van zijn afgrondgedachten zijn stuk 
voor stuk centrale begrippen uit de geschiedenis van de Westerse metafysica. Nietzsche 
lost de eenduidigheid ervan op door deze onderling strijdige begrippen, die vaak 
expliciet als oppositie in de metafysica terug te vinden zijn, in één gedachte te 
verenigen: zo krijgen de grondgedachten een afgrondelijk gehalte. 
 Hoewel hij over een degelijke kennis van andere culturen beschikt en met name 
die van de hindoeïstische en boeddhistische polemisch tegen de christelijke uitspeelt, 
beperkt hij zich voor de toonzetting en exoterische uiteenzetting van zijn 
afgrondgedachten tot thema's die een doorslaggevende rol in het westerse denken 
hebben gespeeld. Zonder veel moeite is in te zien dat hij in de gedachte van de Wil tot 
Macht - en Heidegger heeft dit aspect in zijn Nietzsche-studie overtuigend aangetoond - 
het kantiaanse concept van de wil en de specifieke vorm van machtsdenken die de 
westerse cultuur eigen is, radicaliseert. Evenmin bestaat er twijfel over de herkomst van 
de gedachte van de Eeuwige Wederkeer: Nietzsches filologische opleiding garandeert 
een diep inzicht in de cyclische tijdsbeschouwing van de Grieken en de Pythagoresche 
leer van de zielsverhuizing. Beide elementen spelen in deze afgrondgedachte een 

 
tegenstrijdig-heden uitgewerkt. In die zin parodieert hij Kants behandeling van de anti-nomieën als uitkomst van de transcendentale schijn. 
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doorslaggevende rol. Ten slotte klinken in de gedachte van de Übermensch de 
christelijke eschatologie en het messianisme door die in het moderne, humanistische 
gedachtengoed na Kant in het geniebegrip en in het sociaal-politieke utopisme 
doorwerken. 
Zodra we de afgrondgedachten onderling aan een intensiever onderzoek onderwerpen, 
treden er allerlei logische fricties naar voren. Zo doet zich een spanning voor tussen de 
cyclische gedachte van de Eeuwige Wederkeer en het lineair-evolutionistische aspect 
van de Übermensch. Evenmin verdraagt de herhaling van het gelijke, die in de Eeuwige 
Wederkeer verdisconteerd is, zich met het absolute onderscheid van de Übermensch. 
En hoe valt het finalisme dat de gedachte van de Wil tot Macht bespookt te rijmen met 
het aspect van de herhaling uit die van de Eeuwige Wederkeer? Kortom, de verschil-
lende exoterische uitdrukkingen van de afgrondgedachten roepen in zich en onderling 
tegenspraak na tegenspraak op. 
 
3.1 Aporie van het autonoom handelende subject: Wil tot Macht.  
De gedachte van de Wil tot Macht komt voort uit een lange traditie waarin de wil 
centraal staat.6 Wat in Augustinus' analyse van de vrije wil wordt ingezet, vindt zijn 
voltooiing in Kants transcendentale analyse van de wil in diens Kritik der praktischen 
Vernunft. Omdat Nietzsche dit geschrift slechts in Schopenhauers interpretatie tot zich 
heeft genomen, licht de kantiaanse vraag naar de grond van het handelen reeds op tegen 
de achtergrond van een onpersoonlijke, metafysisch gekleurde Oer-wil. Bij Kant wordt 
de oplossing van de antinomieën nog in een door maximen en een categorisch 
imperatief geleid handelen gevonden. Het wilsleven blijkt de enige direkte toegang tot 
de grond van het bestaan. Maar er is vanzelfsprekend een wereld van verschil tussen 
Kants conclusies en die van Nietzsche: niet alleen wordt de driedeling der vermogens - 
kennen, willen en voelen - doorkruist, het begrip 'vermogen' zelf gaat volledig ten 
onder. Hoe verleidelijk de suggestie ook moge zijn, het lijkt mij niettemin niet 
gerechtvaardigd om hier van "een omkering van het kantianisme" (Visser 1989: 48) te 
spreken. Het is waar dat Nietzsche de vrije wil door de nadruk op de bepalende werking 
van affecten van binnenuit ontregelt. Maar mij lijkt affectiviteit als "een ondergrond of 
afgrond die zich meldt precies in datgene waar Kant de vermogens van heeft willen 
zuiveren"(Visser 1989: 49) met de autonome subjectiviteit gecontrasteerd te worden. 
Het is veeleer het dubbelspel van fysiologische en moreel-psychologische elementen 
waarbinnen beide een steeds weer wisselende rol spelen. Vanuit deze gedachte van de 
Wil tot Macht wordt Kants concept van het autonome subject ontwricht.  
Dat het niet om een omkering gaat, maar dat deze omkeringsgedachte wel verleidelijk 
is, blijkt ook hieruit dat met zijn ontwrichting van de vrije wil onmiddellijk een 
volgende vraag opduikt, die eens te meer getuigt van de wijze waarop polemieken door 
een filosofisch oppositioneel denken worden bepaald: vervalt Nietzsche niet tot een de-
terministische positie? Terecht wijzen sommige interpreten erop dat als dit al het geval 
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lijkt te zijn dit nimmer een causaal-mechanistisch determinisme kan zijn.108 Nietzsches 
beschrijving in Jenseits von Gut und Böse, waarin hij zijn krachtsnotie in het willen 
implementeert, bevestigt dit.  
 
Nietzsche hanteert 'affect' als breekijzer om het kantiaanse wilsbegrip open te breken. 
Kant poneert aan het begin van Kritik der reinen Vernunft, om begrippen van aan-
schouwingen af te grenzen de relatie tussen begrippen en affecten.109 Nietzsche voegt 
zich door zijn gerichtheid op de affecten in een traditioneel vertoog over de affectiviteit, 
waarin de connotatie van een spanningrelatie tussen lust en onlust een grote rol speelt. 
Spinoza's opvattingen over affectiviteit hebben Nietzsche sterk beïnvloed.110 Volgens 
Visser wordt het affect als gemoedsaandoening door Nietzsche vooral in produktieve 
zin gehanteerd: het affect werkt als het ware van binnen naar buiten, als krachtsuiting, 
in op andere krachten. Pathos als hartstocht is een uitdrukking van deze werking en het 
reeds eerder vermelde verband met de kennis zou reeds bij Spinoza zijn terug te vinden. 
Toch lijkt mij bij Spinoza het affect vooral een beweging van buiten naar binnen: hij 
benadrukt het aangedaan worden.111 Dat Nietzsches notie van affectiviteit niettemin 
ruimte laat voor een receptief element, waarin naast hartstocht voor het lijden een plaats 
wordt ingeruimd, blijkt onder meer hieruit, dat het latijnse afficio, waarin het 'aan' 'doen' 
letterlijk tot uitdrukking komt, een direkte vertaling is van het Griekse ðÜó÷åév (pas-
chein), waaraan ik reeds aandacht heb besteed. Dit 'paschein' waarvan Aristoteles in 
zijn Nicomachische Ethiek stelt dat het, als een van de drie elementen van de ziel, "in 
het algemeen de gevoelens die begeleid worden door lust en pijn" (11105b) inhoudt, 
draagt de dubbele aandoening van lust en onlust over op het begrip 'affectus'. Het 
produktieve en het receptieve element, hartstocht en lijden, zijn derhalve in deze term 
verdisconteerd. 
 Affectiviteit wordt in de traditie van de westerse filosofie enerzijds met kennis, 

 
114 Zie: Dohmen 1994: 51.

115 Zie: excursie 1.1.

116 Zie: Visser 1989: 63/4.

117 Eén van Spinoza's grondstellingen betreft het inzicht in deze affectieve bepaaldheid, die als zodanig droefenis wekt: "Onder Aandoeningen 

versta ik de inwerkingen op het Lichaam, waardoor zijn vermogen tot handelen wordt vermeerderd of verminderd, bevorderd of belemmerd. 

Tevens versta ik daaronder de voorstellingen dier inwerkingen. Wanneer wij dus zelf van een of andere aandoening de adequate oorzaak 

kunnen zijn, noem ik die aandoening een handeling (actionem), in het andere geval een lijding (passionem)"(Ethica III, def. 3) Hoewel de 

absolute vrijheid - de causa sui - slechts God toevalt - "God kent geen lijden en ondergaat ook geen enkele blijdschap of droefheid"(Ethica V, 

prop. 17)- roept het inzicht in kennis van de affectieve bepaaldheid blijdschap op en biedt een zekere vrijheid: "Een aandoening (affectus) 

welke lijding is, houdt op lijden te zijn, zodra we ons er een heldere en duidelijke voorstelling van vormen"(Ethica V, prop. 3). Hoewel de 

affectiones de modi zelf zijn vanuit het gezichtspunt van de substantie en zij in die hoedanigheid actief geduid kunnen worden, is vanuit het 

gezichtspunt van de modus de affectus een passieve aandrift: datgene wat gebeurt aan de modus of de modificaties ervan. Voor zover de 

menselijke vorm is samengesteld uit modi (Ethica II, prop. 13, corr.) is er met betrekking tot deze affectus sprake van passieve affecten. Deze 

werken op ons in en we ervaren ze voor zover er een overgang is tussen de ene aandoening naar de andere. (Ethica III, def. 3, post. 1 en 2) 

Zie: Spinoza, Ethica (1977). Dat Kant met zijn problematiek van het verhevene schatplichtig is aan Spinoza blijkt uit de wijze waarop hij het 

spanningsveld tussen droefenis/onlust en blijdschap/ lust transcendentaal in de ervaring van het verhevene heeft vertaald. De duitse vertaling 

van Spinoza heeft voor droefenis en blijdschap inderdaad de vertalingen 'Unlust' en 'Lust', zoals in de hierboven gegeven stelling over God.
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anderzijds met de wil in verband gebracht. Reeds vóór Spinoza, met name bij mystici, 
worden affect en rede bijeen gebracht. Hoewel er in Nietz-sches werk geen sporen te 
vinden zijn dat hij Bernardus van Clairvaux heeft gelezen, is een gevoeligheid voor de 
mystiek in zijn werk onmiskenbaar aanwezig. In de teksten van de heilige en asceet 
Bernardus zijn allerlei connotaties te vinden die voor mijn lezing van Nietzsches werk 
interessant zijn. Hoewel Bernardus de term nogal wisselend gebruikt, wordt niettemin 
duidelijk, dat het 
 
 "... l'affect est une notion connexe à celle de désir. La différence entre les deux 
consistera peut-être en ceci que le désir, comme nous le verrons, accentuera le manque, 
alors que l'affect, tout en le reconnaissant, priviligie le mouvement vers l'autre et 
l'attraction réciproque."(Kristeva 1983: 152/53)112

 
De 'telos' van het affect ligt dus buiten de mens en dat verklaart waarom Nietzsche juist 
door deze inwerking van buitenaf de autonomie van de wil kan kritiseren. Bernardus' 
drievoudig gelaagde begrip - pathos, drift en liefde - bevat in de pathos dit passieve 
element. 
 Bernardus is de grondlegger van de 'via affectiva'. Ondanks het onderscheid 
tussen affectus carnalis en affectus spiritualis wordt in Bernardus' pre-cartesiaanse - en 
dus pre-spinozistische - affectbegrip juist de eenheid van lichaam en geest 
benadrukt.(Van Hecke 1990: 44)113

 De beroering bepaalt de aard van het affect: "een goed gevormd affect (is) geen 
spontaan gegeven, maar het resultaat van een proces"(Van Hecke 1990: 45). Als 
vervolgens gesteld wordt "affectio in voluntate est" ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de wil hier bepaald wordt door een externe kracht, waardoor we 
worden aangedaan. Het affect wordt, ondanks de door Bernardus elders gehanteerde 
traditionele hiërarchisering van de zintuigen, metaforisch geduid als zoet of bitter, 
kwalificaties die overeenstemmen met respectievelijk lust en onlust. 
 Affect en kennis staan in deze beschrijving niet tegenover elkaar, zoals later bij 
Kant, die slechts achting en enthousiasme als niet-pathologische affecten honoreert, het 
geval zal zijn. Zij vormen beide de componenten van een belichaamde vorm van 
kennis, van ervaringskennis, waarin waarheid en liefde beide aanwezig zijn. Zo zou de 
liefde als affect een vorm van niet-discursieve kennis zijn. Vanuit deze grondgedachte 
wordt door Bernardus de band tussen affect en de religieuze ervaring gethematiseerd. 
 Affecten kunnen vervolgens paarsgewijs worden gerangschikt onder de catego-
rieën lust en onlust, waarbij van een duidelijke verwantschap met Aristoteles' typering 
sprake is: 
 
 "genot en pijn, lust en onlust (zijn) de beide polen van de affectieve ervaring. 

 
118 Julia Kristeva bespreekt deze heilige in haar boek Histoires d'amour (1983) onder de veelzeggende titel "Ego affectus est".

119 Van Hecke, Bernardus van Clairvaux en de religieuze ervaring (1990).
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Wat wij ervaringskennis noemen is daar onmiddellijk mee verbonden. (...) 'Amor' en 
'timor' (affecten) worden verbonden met 'sapor' (ervaring), en deze met 'sapienta' (ken-
nis)"(Van Hecke 1990: 53). 
 
Als een vergelijking tussen de bernardijnse termen 'affectus-affectio' en het moderne, 
meer psychologisch getinte 'affect' begrip wordt gemaakt, ligt een verwijzing naar 
Freud voor de hand. De verhouding van het affect met de kennis verdwijnt daar 
enigszins naar de achtergrond, terwijl die juist in bernardijnse zin van het grootste 
belang is: 
 
 "In de zeventiende eeuw werd de affectiviteit voluntaristisch geïnterpreteerd, in 
de negentiende eeuw werd het begrip verengd tot het domein van de zintuiglijkheid en 
als zodanig werd het tegenover de rede en de wil gesteld. Zo dekt de term eigenlijk 
alleen maar wat Bernardus onder 'affectus carnalis' verstaat"(Van Hecke 1990: 57). 
 
Dit misverstand treft ook Nietzsches gebruik van de term, waarvan ik heb pro-beren aan 
te tonen, dat het om een lijf gaat dat zich voorbij de cartesiaanse oppositie laat denken. 
Affectiviteit kan derhalve niet in tegenstelling tot subjectiviteit worden gebruikt, omdat 
de laatste juist de moderne gestalte van die affectiviteit is. 
 Vanuit deze gedachtenlijn wordt inzichtelijk dat bij Nietzsche wil niet tegen-
over kennen en voelen staat, zoals bij Kant maar de eerste beide andere in zich 
opneemt: kennis komt voort uit een wil tot waarheid, terwijl lust en onlust 
begeleidende verschijnselen, als het ware 'symptomen' van een zichzelf versterkende 
wil zijn. De tegenstellingen zijn slechts schijnbaar en ontstaan uitsluitend in de moreel-
psychologisch sfeer van het bewustzijn. Ten slotte is zelfs denken ondergeschikt aan het 
willen in nietzscheaanse zin, want "ein Gedanke kommt wenn 'er' will, und nicht wenn 
'ich' will"(5.31).  
 Zo gaat Kants zichzelf bepalende rede op in de 'leidenschaftliche Erkenntnis' 
van de dionysische kunstenaar. Dit door uiterlijke, heteronome krachten gede-
termineerde wezen zou voor Kant lijnrecht tegenover het autonome subject staan, dat 
hoogstens nog zo'n extatische denkervaring kent, wanneer dit met het verhevene wordt 
geconfronteerd. Maar ook daar is het sluitstuk de zichzelf versterkende rede, die heen 
en weer geslingerd tussen lust en onlust haar onmacht uiteindelijk in een omvattend 
Idee figureert. 
 Uitgaand van Kants 'zelfbepaling', suggereert Nietzsches afgrondelijke gedachte 
van de Wil tot Macht een autonoom subject dat zich ten koste van de hem omringende 
objecten als laatste waarde opwerpt en zich middels hen verrijkt. Deze 'wil tot 
zelfbepaling' of 'wil tot (zelf)beheersing', zo mag uit het voorgaande duidelijk zijn 
geworden, is een te kantiaanse interpretatie van Nietzsches afgrondgedachte. Deze wil 
is volgens Nietzsche geen 'Vermögen', maar een 'Unvermögen'. De wil zou door zijn 
affectbeladenheid eerder dan een autonoom, een heteronoom bepaalde kracht zijn. 
Gegeven de drang weerstand te zoeken ter verhoging van de eigen intensiteit is zijn 
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werking zelfsplijtend of -verdubbelend. Zo laat de 'Pathos der Distanz' zich veeleer 
decentrerend, eerder centrifugaal dan centripetaal begrijpen.  
 Hoewel de wil deze weerstand aan zichzelf onttrekt, is een term als 'zelfbehoud' 
ontoereikend om deze werking weer te geven. De nietzscheaanse wil erkent binnen 
noch buiten: hij is telkens al een veelheid waarin de afzonderlijke concentraties op 
telkens weer andere wijze op elkaar inwerken. De Wil tot Macht is altijd al een veelheid 
van willen. 'Zelfoverwinning' is even ontoereikend, omdat hier ook nog een 'zelf' wordt 
gesuggereerd. Alleen als dit als een 'Selbst' wordt opgevat, zoals dat in Also sprach Za-
rathustra wordt opgevoerd, wordt recht gedaan aan Nietzsches inzichten. Het accent 
ligt weer op een spanning tussen zelfbehoud en -overwinning. Deze beschrijft 
Nietzsche - opnieuw in overeenstemming met de door hem getransformeerde new-
toniaanse kracht-metafoor - in termen van 'Anziehung' en 'Abstoßung'. Dit door louter 
mechanistische werkingen bepaalde krachtsbegrip "bedarf noch einer Ergän-
zung"(Nietzsche 1969/1977: 337). En deze is precies gelegen in de toekenning van een 
'innerlijke' wil, een 'Wille zur Macht'. Evenals lust en onlust worden de mechanistische 
aantrekking en afstoting nog uitsluitend als "Symptome eines innerlichen Geschehens" 
begrepen, waarbij moet worden aangetekend dat dit 'innerliches' niet vanuit Kants 
autonomie-begrip kan worden verklaard. 
 
De tweede term van de afgrondgedachte is niet minder problematisch. Macht wordt 
doorgaans als een bezit gezien van een machthebber. Het is inderdaad verleidelijk deze 
machiavellistische connotatie in Nietzsches gedachte te projecteren. Maar het is tegen 
het licht van zijn wilsnotie adequater 'macht' als een letterlijke fixatie of als versteende 
oriëntatie van de wil te zien. Macht is dan een kwalitatieve waardering van een louter 
kwantitatieve spanning:  
 
 "Unser 'Erkennen' beschränkt sich darauf, Quantitäten fest zu stellen d.h. aber 
wir können durch nichts hindern, diese Quantitäts-Differenzen als Qualitäten zu 
empfinden. Die Qualität ist eine perspektivische Wahrheit für uns; kein 'an sich'."-
(12.197) 
 
Macht is een fixatie in de moreel-psychologische sfeer van het bewustzijn, waar-in, 
gegeven de onvermijdelijk identificerende werking van het denken, spannin-gen tot 
oppositionele relaties worden herleid. Iedere fysiologisch bepaalde 'wils'kracht 
genereert in haar uitwerking door de spanning die haar eigen is op het niveau van het 
bewustzijn de ervaring van een sterkere en een zwakkere macht. Al naar gelang het 
perspectief van waaruit wordt gewaardeerd kunnen dit 'bevelende' of 'gehoorzamende', 
'heer' of 'slaaf', 'beul' of 'slachtoffer' zijn. Maar evenmin als 'wil' veronderstelt 'macht' het 
concept van een autonoom handelend subject.  
 Laten we ons toch leiden door het moderne concept van de wil, dan suggereert 
Wil tot Macht een zeker finalisme: de wil zou zich realiseren als een op macht en 
beheersing gericht, zelfzuchtig streven, dat slechts door een universaliseringsdwang 
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maximen genereert die deze machtswellust tot zelfbepaling transformeren. Ook deze 
universalisering vloeit nog voort uit een wil die zich centreert en op zelfbehoud uit is. 
Deze nogal simplistische interpretatie, die een sociaal darwinisme veronderstelt, wordt 
in Nietzsches oeuvre met zijn kritiek op het darwinisme keer op keer weersproken. De 
suggestie van een finalisme wordt eveneens gewekt door het veronderstelde 
betekenisverschil tussen beide termen: wil zou macht ontberen. Macht zou namelijk een 
functie van een verlangen zijn dat vanuit een tekort leeft.  
 In het kantiaanse gedachtengoed is wil een indicatie voor autonomie en macht 
voor heteronomie. Autonomie en heteronomie, respectievelijk wil en macht, lijken zo 
bij Nietzsche op tegenstrijdige manier met elkaar te worden vervlochten. Wil tot Macht 
is derhalve vanuit het modernistische oogpunt om twee redenen een onbegrijpelijke ge-
dachte: enerzijds door de heteronome bepaaldheid die de wil wordt toegedicht, 
anderzijds door de ontkenning van de zelfbepaling die in de macht als nastrevens-
waardig doel zou liggen. Maar de oppositie die aan deze tegenspraak ten grondslag zou 
liggen, is evenals alle andere opposities het effect van een vergeten perspectiviteit. In 
deze afgrondgedachte ligt dus alleen dan een tegenspraak besloten zolang ze vanuit een 
wilsmetafysisch standpunt wordt gekritiseerd. Kortom, 'wil' en 'macht' zijn voor 
Nietzsche slechts namen voor een krachtencomplex dat door het humanistische vertoog 
vanuit een restprodukt ervan, het subject, als in tegenspraak met elkaar zijnde machten 
kan worden gedacht. 
 Nietzsches verwerping van een teleologisch bepaalde wil, betekent niet dat er 
geen gerichtheid in krachten te onderkennen zou zijn. Deze gerichtheid ligt echter van 
te voren niet vast, ook al kan zij achteraf eraan worden toegedicht. De wil oriënteert 
zich niet op een doel en vindt in de macht geenszins haar voltooiing of haar zin. Wil en 
macht zijn veeleer twee systematische momenten van eenzelfde proces: onderscheid-
baar, maar niet te scheiden. Zij verschijnen in elkaar, wat blijkt als het handelen vanuit 
zijn effecten wordt gediagnosticeerd: alleen de overgang van een moreel-psychologisch 
naar een fysiologisch perspectief biedt inzicht in deze grondslag van het handelen. De 
gesuggereerde lineaire finaliteit blijkt vanuit fysiologisch perspectief een circulair-'re-
flexieve' beweging: de wil wil zichzelf, maar is als kracht slechts vanuit een waardering 
als macht denkbaar. De opposities oorzaak-gevolg, innerlijkheid-uiterlijkheid, middel-
doel, subjectiviteit-objectiviteit, binnen-buiten worden in de afgrondelijke gedachte van 
de Wil tot Macht vernietigd: wil is kracht is macht, macht niets anders dan geïnstan-
tieerde wilskracht.  
 Houdt dit in, dat Heidegger met zijn interpretatie van de Wil tot Macht als Wil 
tot Willen de spijker op de kop slaat? Als de wil slechts zichzelf wil, is de wil zichzelf 
dan genoeg? En is Nietzsches wilsnotie daarmee toch de ultieme gestalte van de 
activistische wilsmetafysica, die Heidegger op de korrel neemt? Als Heidegger de Wil 
tot Macht door het oproepen van de weerstand in zich-zelf echter als "das Sich-
ermächtigen der Macht zur eigenen Übermächtigung" (Heidegger 1961: II.36) 
kenschetst en hij deze zelfbewerking tegelijkertijd als zelfverwerkelijking opvat, 
worden in zijn herformulering van de Wil tot Macht als Wil tot Willen een aantal 
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vooronderstellingen meegenomen, die juist het 'wordende', het evenementiële karakter 
ervan ontkennen. De Wil tot Macht krijgt zo de gedaante van een hegeliaanse Geest die 
zich in en vanuit zichzelf ontwikkelt en verwerkelijkt. Hoewel hij beide niet gelijk stelt, 
voert Heidegger Nietzsches afgrondelijke gedachte terug naar Aristoteles' begrippen 
'dynamis', 'energeia' en 'entelecheia' wat hem in staat stelt de geschiedenis van een 
wilsmetafysica keurig af te bakenen.(Heidegger 1961: I.78) Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Nietzsche uit deze polemiek als de laatste metafysicus te voorschijn 
komt. 
 In de uitspraak: "Denn alle Lust will - Ewigkeit!"(4.402) worden Wil tot Macht 
en Eeuwige Wederkeer samengevoegd. Deze eeuwigheid of oneindigheid vloeit voort 
uit de werking van de lust als symptoom van de wil: lust splijt zichzelf onophoudelijk 
en vloeit in deze beweging van zichzelf over. Er is geen sprake meer van een tekort, 
omdat het zichzelf in zijn expansie, in zijn 'Machtsfühle' als een totaliteit 'ervaart'. Dit 
streven naar totaliteit dat inherent is aan de werking van de wil moet, zoals ieder 
streven naar een totaliteit de ondergang van de daaruit opkomende discursieve 
wilsfiguratie - in de sfeer van het bewustzijn vertaald: een tot waarheid gefixeerd per-
spectief of: Hinterwelt -tot gevolg hebben. En hier dient de aporie zich in haar meest 
radicale vorm aan: de gedachte van de Wil tot Macht gaat als uitdrukking van diezelfde 
Wil tot Macht, zodra het als een metafysisch principe of als ontologisch primaat 
begrepen wordt, aan zichzelf ten onder. Kortom, zijn en denken heffen elkaar, doordat 
ze volledig samenvallen, volledig op.  
 
3.2 Aporie van de historische mens en het utopisch bewustzijn: Übermensch.  
Ook de gedachte van de Übermensch kent een lange traditie die teruggaat op een 
benaming die in 1664 voor het eerst in de literatuur opduikt en dan via de Duitse 
Romantiek bij Nietzsche belandt. Hij leest het prototype ervan in Lucianus' 
'hyperantropos' en identificeert al op jonge leeftijd Byrons Manfred met deze 
Übermensch.(Visser 1992: 637)7 Welke rol speelt Nietzsches benaming Übermensch? 
Die heeft iets paradoxaals en men ervaart het woord ook onwillekeurig als stuitend 
..."(Visser 1992: 637). De suggestie dat deze reeds concreet gestalte zou hebben gekre-
gen wordt in Also sprach Zarathustra weerlegd: "Niemals noch gab es einen Übermen-
schen."(4.119) Dichters hebben dit soort gedachten over goden - 'unsre bunten Bälge' - 
geschapen en deze "über dem Himmel"(4.164) geplaatst. Deze meesters van de schijn 
"lügen zuviel". Maar dit kan geen afwijzing zijn, want "auch Zarathustra ist ein Dich-
ter"(4.164). Dit suggereert op z'n minst dat de Übermensch evenals de goden een 
"Dichter-Gleichniss, Dichter-Erschleichniss" is. Op deze wijze zet Nietzsche zijn 
dichterbetovering en dichterverovering, zijn eigen perspectivische fictie op één lijn met 
de drogbeelden van het christendom en het humanisme: 
 
 "In de uiteindelijke formulering van dit nieuwe cultuurideaal betoont Nietzsche 
zich nog eenmaal de erfgenaam van de humanistische traditie, maar nu willens en 
wetens van alle metafysica ontdaan. Als er al geen ware werkelijkheid bestaat, laten we 
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dan ons streven richten op het hoogste specimen van de genus mens op deze aarde: de 
Übermensch, Nietzsche's versie van het humanistisch ideaal"(Goudsblom 1977: 215), 
 
meent Goudsblom. Maar hij voegt er terecht aan toe, dat "ook de Übermensch-theorie 
omtrekkende bewegingen rond de nihilistische problematiek blijft". Deze omtrekkende 
bewegingen hebben ook volgens Goudsblom, hoewel zijn betoog meer dan eens 
onvervalste humanistische trekjes vertoont, een aporetisch karakter. Dit wordt 
uitgedrukt in zijn toevoeging dat de Übermensch-theorie iedere theorievorming treft, 
ook deze theorie zelf. 
 Löwith verklaart de noodzaak van de Übermensch-gedachte vanuit de tra-ditio-
nele samenhang tussen christendom en humaniteit, tussen de vraag naar god en die naar 
de mens: 
 
 "... der Übermensch Nietzsches, der sich zur Überwindung des ziellos geworde-
nen Daseins des Menschen den Hammer der Wiederkunftlehre schafft, - das (samen 
met het 'einzige Ich' van Stirner, ho) sind die beiden äußersten Konzequenzen aus der 
Problematik der christlichen Humanität"(Löwith 1950/1964: 349).114

 
De christelijke mens kan, nu God dood is, geen doel meer zijn. De mens blijkt "ein 
Übergang und ein Untergang"(4.17). Hij overspant de afgrond tussen het dier en de 
Übermensch. Met de dood van God sterft de christelijke mens. Deze wordt 
genoodzaakt zijn eigen overwinningsgestalte te denken om zich opnieuw te kunnen 
oriënteren teneinde zijn bestaan zin te geven. 
 Het aporetische gehalte van de Übermensch-gedachte ligt in deze door de mens 
beoogde zelfoverwinning. Hoe is de door ressentiment bepaalde moderne mens in staat 
dit 'wezen', dat zich juist kenmerkt door de overstijging van ons begripsvermogen, te 
denken zonder dat hij zich in deze gedachte verliest, buiten zichzelf treedt, zich ek-stati-
seert? Is de Übermensch misschien de naam van deze extatische ervaring? Hij kan in 
geen geval een dialectische negatie van de mens zijn.115 Evenmin is hij op te vatten 
"als 'idealistischer' Typus einen höheren Art Mensch, halb 'Heiliger', halb 

 
121 Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche. Der Revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts (1950/1964). Voor de Übermensch 

gedachte verwijst Löwith naar Stirner, wiens werk Nietzsche zeker gelezen heeft. We mogen daartoe uit zijn aanbeveling aan Adolf 

Baumgartner om dit werk te lezen concluderen: "Gemeinsam ist ihnen vor allem das epochale Bewußtsein in Bezug auf das Christentum und 

die darin begründete Idee einer 'Überwindung des Menschen'. Es ist kein Zufall, daß der Begriff vom 'Übermenschen' in einem philosophisch 

bestimmten Sinn zuerst im Umkreis von Stirner auftaucht"(Löwith 1950/1964: 206).

122 Visser benadert de gedachte van de Übermensch naar mijn mening terecht vanuit de fysiologie. De Übermensch "verhoudt zich tot de mens 

zoals we die tot nu toe kennen  en zoals we die zelf zijn, niet als een hoger soort mens of als een god, maar als een organisch systeem van 

een hogere orde"(Visser 1992: 640). Nietzsches transformatie van het nihilisme lijkt hij mij, door zijn Heidegger-interpretatie, echter te kort te 

doen. Hoewel hij onderschrijft dat Nietzsches negatie fundamenteeel verschilt van die van Hegel, begrijpt hij het niets, waarin de negatie "als 

creatieve illusie en rancuneuze vervalsing"(Visser 1992: 663) doorwerkt, toch als een kantiaans nihil negativum en nihil privativum.(Visser 

1992: 665) In mijn anlyse van de relatie tussen de verschillende negatie-begrippen heb ik getracht te verduidelijken dat deze vergelijking de 

toets der kritiek niet doorstaat.
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'Genie'"(6.300). Dit esthetisch-ethische is niet de Andere die weer geïnterioriseerd kan 
worden, zodat de mens zichzelf weer kan verrijken in plaats van onder te gaan. Het is 
misschien wel het hervonden lot van de mens zonder god. Een lot dat niet terugvalt op 
het mythische beeld van de Grieken, maar dat door de christelijk-humanistische 
ervaring gedemythologiseerd is, maar toch de mens ontstijgt. 
 Maar nog nooit heeft de Übermensch op aarde rondgelopen. Daarom is 
Zarathustra "ein relativ übermenschlicher Typus, gerade im Verhältniss zu den Guten 
übermenschlich ..."(6.370). De goede mens, het christelijke morele subject als een 
restprodukt van een dubbele negatie kan dit 'übermenschliches' echter niet anders dan 
als de negatie van zichzelf, dat wil zeggen als negatie van dat wat hem als moreel 
subject constitueert, namelijk als het kwade of als de duivel zien. De Übermensch kan, 
door de pathos dat het kwade na de herwaardering nog steeds aankleeft, slechts 
'leibhaft' gedacht worden.  
 Maar gegeven de verzinking van deze zingeving in een Wil tot Macht impli-
ceert dit tevens dat ook deze gedachte gewild moet worden. Zo kan de affirmatie van 
het actieve nihilisme als een realisering van de Übermensch worden opgevat. Is de 
Übermensch wellicht uitsluitend dit 'worden'? Salomé suggereert dit in haar poging de 
Eeuwige Wederkeer en de Übermensch met elkaar te verbinden. Het 'doel' van de mens 
wordt als daadkracht gerealiseerd, wat eens te meer duidt op de misplaatste suggestie 
van een finalisme in de gedachte van de Wil tot Macht: 
 
 "Nur durch ein solches (dat de wereld geen oneindig cumulatief, maar een zich 
cyclisch herhalend proces is, ho) gewinnt derselbe endgiltig Sinn und Ziel und die 
Richtung  auf die erlösende Schöpfung des Uebermenschen, - nur so wird diese letztere 
zu mehr als einer Hypothese, - wird sie zu einer That"(Salomé 1983: 265). 
 
Deze door 'grosse Gesundheit' gekenmerkte daadkracht, geeft Nietzsche in voortdurend 
te verwijzen naar 'politieke beesten' als Borgia en Napoleon (6.136/145/251), naar al die 
historische figuren die in zijn ogen, als betrof het een transformatie van het genie-begrip 
(3.145), deels mens, deels Übermensch waren. Vallen in hen 'daad'werkelijk "der 
Gelehrte, der Arzt, der Künstler und der Gesetzgeber"(3.474) samen? In de geleerde, de 
wetgever en de kunstenaar herkennen we de personificaties van Kants drie kritieken. 
Deze worden nu niet meer tegen elkaar afgezet, maar vullen elkaar aan. Hun 
getransformeerde 'eenheid' vereist echter nog een nietzscheaanse toevoeging: de arts als 
fysio-psychologische genealoog voegt een zelfondermijnend historisch bewustzijn toe 
waardoor een 'übermenschliche' kwaliteit kan ontstaan.  
 
Tot zover enkele inhoudelijk georiënteerde elementen van de Übermensch-gedachte. 
Formeel gezien valt het 'paradoxale' en stuitende' gehalte van deze gedachte terug op 
een tegenspraak, die zich ten slotte weer aftekent tegen een aporetische verhouding 
tussen het denkbare en het zijn. Het evolutionair-lineaire aspect dat in deze gedachte 
besloten ligt, treedt - evenals bij het finalisme dat in de gedachte van de Wil tot Macht 
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lijkt ingebouwd - eerst op, wanneer de historische mens uitgangspunt blijft. Deze af-
grondelijke gedachte krijgt dan al die kwaliteiten toebedeeld die eens de 'Gekruisigde' 
ten deel vielen: zijn werkzaamheid is messiaans en soteriologisch. Deze kwaliteiten 
worden in het humanistische gedachtengoed getransponeerd naar een subject, Geest en 
proletariaat, en georiënteerd op de realisering van sociaal-politieke utopieën.  
 Worden deze utopische eindtermen van de kantiaanse en hegeliaanse systemen 
in Nietzsches afgrondgedachte eerst geparodieerd en ten slotte aan een aporie 
uitgeleverd? Wordt vrijheid in de vorm van respectievelijk de in het recht verankerde 
zedelijkheid of de zich in de Staat verwerkelijkte Geest bij Nietzsche omgevormd tot 
een Amor Fati, als een lot dat de mens na de dood van God is toegevallen? Gaat het 
om ren Sollen noch een Sein, waardoor er geen sprake kan zijn van voluntarisme of 
determinisme, maar veeleer van een zelfbegrepen Müssen waarop de kwalificaties 
'egoïsme' en 'altruïsme' niet meer van toepassing zijn? Liberalistische vrijheid is voor 
Nietzsche een decadente nivellering van juist die bovenmenselijke vrijheid, die erin 
bestaat "dass man bereit ist, seiner Sache Menschen zu opfern, sich selber nicht 
abgerechnet"(6.139). Deze offerbereidheid staat echter niet meer ten dienste van een 
hoger ideaal: het auto-da-fé of de ascese boden het christendom een uitlaatklep voor 
deze offering. Het is niet meer nodig "hinter den Sternen einen Grund (zu) 
suchen"(4.17). Zou de Übermensch een ervaring van het bestaan als een 'bewijs' van 
trouw aan de aarde, aan het hiernumaals in plaats van het hiernamaals kunnen zijn? En 
is de Übermensch in die zin de belichaming van de Eeuwige Wederkeer?  
 Müller-Lauter maakt aan het eind van zijn studie een onderscheid tussen een 
'synthetisierende Übermensch' die "alles bejaht, was war, ist und sein wird, eins-
chließlich seiner selbst, in gleichem Maße"(Müller-Lauter 1971: 186) en een 
'herrschende Übermensch' die "sich will (...) als Gipfelpunkt einer Reihe"(Müller-
Lauter 1971: 187). Beiden affirmeren de Eeuwige Wederkeer, maar vanuit een andere 
'inzet': de eerste benadrukt het wordingsaspect, de tweede het eeuwige.  
 
 "Obwohl beide Typen des Übermenschen die Wiederkehr wollen, wol-len sie 
doch in ihr und durch sie Verschiedenes. Da die Wiederkehr jedoch nur als Gedanke 
und Lehre ist, so bleibt ihr Sinn auf unüberbrückbare Weise in eine Zweiheit gespalten. 
Wo die Widersprüchlich-keit der Gedankengänge Nietzsches am Ende überwunden zu 
sein scheint, bricht letzlich wieder jene Kluft auf, auf die wir in dieser Untersuchung bei 
allen seinen wesentlichen Ausführungen gestoßen sind."(Müller-Lauter 1971: 188) 
 
3.3 Aporie van de vooruitgang en de verlossing: Eeuwige Wederkeer.  
In de Eeuwige Wederkeer van het gelijke, Nietzsches "Gedanke der Gedanken" (9.496) 
die hij als "Religion der Religionen"(Nachlaß XII 415) evoceert, komt de tegenspraak 
en het aporetische gehalte van zijn denken dus het meest expliciet naar voren.8 Deze 
twee typeringen geven al aan dat Nietzsche de splijtende werking in de taal verdiscon-
teert. De eerste term dient dan ook geenszins als een metaterm te worden opgevat: het is 
veeleer het effect van een splijting van de werkelijkheid waardoor deze in een 
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verdubbeling, als betrof het uitsluitend een talige reflectie, oplicht. Of zoals Müller-
Lauter het ten aanzien van de laatste uitdrukking stelt: "Aber gerade als die 
übergipfelnde Religion soll sie letzlich dem Vergleich mit anderen Gestalten von 
Religiosität entzogen bleiben"(Müller-Lauter 1971: 144)  
De contradictoire formulering van deze gedachte bestaat hieruit dat beide polen van de 
voor de westerse metafysica zo kenmerkende opposities zijn-worden, eeuwigheid-
tijdelijkheid, identiteit-onderscheid, algemeenheid-bijzonderheid in Nietzsches formule 
worden verenigd. Zo bezien wijzen Nietzsches bewoordingen erop, dat hem hetzelfde 
probleem voor ogen staat als dat wat Kant in de eerste antinomie in de transcendentale 
dialectiek bezighoudt. In deze antinomie is er immers sprake van een oneindigheid 
vanuit een eindigheid die bij Nietzsche als 'worden' opduikt. Nietzsche radicaliseert de 
apagogische bewijsvoeringen in Kants behandeling van de antinomieën, waarin vanuit 
de negatie van een veronderstelde negatie tot een positief bewijs wordt geconcludeerd. 
Concludeert Kant vanuit een logische beweging - reductio ad absurdum - tot een 
nieuwe positie, Nietzsche handhaaft en affirmeert het ongerijmde, dat wat van het 
dagelijks gegons afwijkt, het ab-surde: de rede wordt met stomheid ('surditas') geslagen. 
Maar juist deze blokkade of aporie doet het zijn ervaringsmatig resoneren. 
 Ten slotte gaat in Nietzsches filosofie elke oppositie, na eerst ontwricht te zijn, 
te gronde. In de Eeuwige Wederkeer vindt deze vernietiging zijn hoogtepunt. Ik wees er 
reeds eerder op dat door het aspect van de wederkeer met de lineariteit van de tijd 
tevens de oppositie oorzaak-gevolg haar zeggingskracht verliest: "und sind nicht 
solchermaassen fest alle Dinge verknotet, dass dieser Augenblick alle kommenden 
Dinge nach sich zieht? Also -- sich selber noch?" (4.200) Dit geldt in z'n geheel voor de 
afgrondelijke gedachte: het is een onmogelijke gedachte, omdat de 'mogelijk-
heidsvoorwaarde' ervan en de empirische gestalte elkaar in dubbel opzicht doorkruisen 
en letterlijk samenvallen, zoals het toeval toevalt. In de gedachte aan een oneindige 
totaliteit moet de gedachte zelf ook reeds besloten liggen. Zo wordt naast de oorzaak--
gevolg oppositie tevens die van deel-geheel ontzet.  
 Met het te hegeliaanse beeld dat deze gedachte schraagt - de cirkel - breekt 
Nietzsche ten slotte ook. Dit blijkt aan het eind van een fragment uit "Vom Gesicht und 
Räthsel". Terwijl de 'leer' van de Eeuwige Wederkeer zich aan Zarathustra als in een 
droom opdringt, hoort hij plotseling een hond huilen. Dit roept bij hem een 
jeugdherinnering op, waardoor hij plotseling weer in de lineaire tijd wordt gesitueerd. 
Alles om hem heen verdwijnt in één klap: het lijkt alsof hij uit een droom ontwaakt. Als 
hij zijn aandacht op het gehuil richt, ziet hij een jonge herder in doodsnood. Een zwarte 
slang hangt uit diens mond. De herder probeert in zijn doodsangst de slang uit zijn keel 
te trekken. Zarathustra schreeuwt hem toe het beest de kop af te bijten, waarin de jonge 
herder - is het een van de incarnaties van Dionysos? - uiteindelijk slaagt. De slang blijkt 
geen hydra en kan zich niet meer in haar staart bijten nu ze haar kop heeft verloren.116 

 
124 De slang, die samen met de adelaar tot de vaste begeleiders van Zarathustra behoort, is niet alleen het symbool voor trots, maar wordt ook 

als beeld voor de ring van de Eeuwige Wederkeer gehanteerd. Zie voor de betekenis van de gedaantewisselingen van de slang: Löwith 



 34

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

                                                                     

Als herboren springt de herder op. Wat Zarathustra dan aanschouwt, is het grootste 
raadsel: 
 
 "Ihr Kühnen um mich! Ihr Sucher, Versucher, und wer von euch mit listigen 
Segeln sich in unerforschte Meere einschiffte! Ihr Räthsel-Frohen! 
 So rathet mir doch das Räthsel, das ich damals schaute, so deutet mir doch das 
Gesicht des Einsamsten! 
 Denn ein Gesicht war's und ein Vorhersehn: - was sah ich damals im Gleich-
nisse? Und wer ist, der einst noch kommen muss? 
 Wer ist der Hirt, dem also die Schlange in den Schlund kroch? Wer ist der 
Mensch, dem also alles Schwerste, Schwärzeste in den Schlund kriechen wird?"(4.202) 
 
Is de gedachte gerechtvaardigd dat, zolang de mens het nihilisme vanuit het 
humanisme probeert te ontkennen en hij zichzelf dus als allesomvattende totaliteit en 
als laatste waarde opwerpt, hij aan de staart van de slang blijft rukken? Slechts door 
deze de kop af te bijten kan de ban worden gebroken. De hegeliaanse absolute idee, 
waarvan de doordenking de cirkel doet sluiten, wordt niet dialectisch opgeheven, maar 
door een gewelddadig gebaar: vanuit walging en weerzin wordt de afsluiting vernietigd. 
 Evenals Kant stelt Nietzsche de vraag naar de waarheid en de zin van de mens. 
Echter, niet om deze te verwerkelijken, maar om beider positieve schijn te openbaren. 
Na deze daad, na dit offer aan de aarde, waarin de walging overwonnen is, springt de 
herder overeind: "Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch, - ein Verwandelter, ein Um-
leuchteter, welcher lachte! Niemals noch auf Erden lachte je ein Mensch, wie er lach-
te!"(4.202) Door dit lachen van een wezen dat het bovenmenselijke heeft gepresteerd, 
wordt Zarathustras hart verteerd.  
 Voor een ieder die zich op de brug, op de overgang bevindt die de mens is, 
moet de gedachte van de Eeuwige Wederkeer wel een 'vertige logique' zijn. Je onder de 
brug nestelen, en wonen boven de afgrond is slechts voor adelaars, zeker niet voor de 
mens weggelegd: "das ist nun meine Art", merkt Zarathustra in "Vom Geist der 
Schwere" op, "wie sollte nicht Etwas daran von Vogel-Art sein!"(4.241) De blik in de 
afgrond werpen - heet het in "Menschen-Klugheit" -gaat altijd gepaard met het naar 
boven grijpen van de hand: "Da schwindelt dem Herzen vor seinem doppelten 
Willen"(4.183). Zarathustra keert het beeld om: "Das, das ist mein Abhang und meine 
Gefahr, dass mein Blick in die Höhe stürzt und dass mein Hand sich halten und stützen 
möchte -- an der Tiefe!" (4.183). Maar in welke richting er ook wordt gegrepen of 
vanuit welke zin er ook wordt begrepen: het bestaan blijft door deze dubbelheid 
bepaald. Zelfs Zarathustra valt deze gespletenheid ten deel. 
 In tegenstelling tot het humanisme heeft Nietzsche de tragische, onoplosbare 
spanning tussen denken en doen, tussen zingeving en zinloosheid niet utopisch willen 
oplossen. Hij weet, dat hij zich in de schijn moet bewegen. Deze schijn wordt in zijn 

 
1986: 134/5.
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omgang met zijn medium, de discursieve taal, en in zijn als parodie op het humanisme 
ontwikkelde afgrondgedachten bekrachtigd. Als Salomé impliciet en wellicht 
onbedoeld de drie momenten van Kants transcendentale dialectiek - ziel, wereld en God 
- verenigd ziet in Nietzsches gedachte van de Eeuwige Wederkeer, zijn daarin dan niet 
tevens het paralogisme (ik), de antinomie (wereld) en het ideaal van de zuivere rede 
(god) verdisconteerd? "Welt, Gott und Ich verschmelzen zu einem einzigen Begriff, aus 
dem sich nun für das Einzelwesen ebenso gut, wie aus irgendeiner Metaphysik, Ethik 
oder Religion, ableiten lassen: eine Norm des Handelns und eine höchste Anbe-
tung"(Salomé 1983: 264). Dat dit handelen van meet af aan ieder subjectgeorinteerd 
activisme ontbeert en dat het geen 'leer' in de dogmatische zin van het woord is, zal 
ondertussen duidelijk zijn geworden. 
 Ik zou willen beweren, dat Nietzsche in de 'begrippelijke' uitdrukking van zijn 
afgrondgedachten een transformatie voltrekt van de drie erfstukken van het 
humanisme: van de autonome subjectiviteit en diens vrijheid, van een vanuit een 
utopisch bewustzijn geleide emancipatie en van een vanuit deze cumulatieve 
progressie geviseerde verlossing in een vervulde tijd. Een doordenking van de Wil tot 
Macht toont aan, dat hierin het kantiaanse wilsbegrip tegen het perspectief van het 
leven, dus met behoud van de spanning die het leven eigen is, wordt getransformeerd. 
Zo kunnen ook de Eeuwige Wederkeer met de Amor Fati en de Übermensch als ambi-
guë parodieën van een progressieve tijdservaring worden geduid, waarin een historisch 
subject zich met het oog op een te realiseren eindtoestand emancipeert. Kortom, 
autonomie117, emancipatie, verlossing en de aan deze drie momenten ten grondslag 
liggende regulatieve idee van de vrijheid worden door Nietzsche vanuit zijn metafo-
risch getoonzette krachtenleer zo geherformuleerd, dat iedere verwerkelijking, iedere 
menselijke, al te menselijke instantiëring in de discursieve uiteenzetting ervan wordt 
vernietigd.118 Misschien treedt in Nietzsches filosofie een nieuw denken over de mens 

 
125 Hoe problematisch de transformatie van dit begrip is, blijkt wel uit de verwarrende wijze waarop het na de kritiek nog wordt gehanteerd. Zo 

vereist het zeer genuanceerde discursieve manoeuvres om een begrip als 'autonomie' van dat van 'soevereiniteit' te onderscheiden. Een 

eerste vereist is een strikt onderscheid tussen het kentheoretisch niveau van het het subject (autonoom) en het existentiële vlak van het 

individu (soeverein). Zie voor een verdere uitwerking: Oosterling 1991.  

126 Hier ligt de aporie waar bijvoorbeeld een toch zeer zorgvuldig interpreet als Dohmen niet aan wil. "De vraag of Nietzsches filosofie in een 

aporie eindigt..."(Dohmen 1994: 490) dient zich weliswaar bij hem aan, maar hij meent haar ontkennend te kunnen beantwoorden door 

allerlei tegenspraken - zoals die tussen Nietzsches theoretische en praktische filosofie - weg te nemen. Volgens Dohmen zouden de door mij 

als erfstukken van de Verlichting gethematiseerde eindtermen wel op theoretisch, maar niet op praktisch niveau worden ontkend.(Dohmen 

1994: 491) Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat Dohmen steeds op twee niveaus redeneert. In zijn speurtocht naar een tweede 

menselijke natuur ziet hij het, zij het enigszins aangepaste 'subject', weer in Nietzsches werk verschijnen. Toch valt de vrije wilsbeschikking 

weer terug op de wederzijdse inwerking van krachten. Dohmens opmerking "Volgens Nietzsches fysio-psychologie is het menselijk handelen 

gedetermineerd en is vrijheid niet meer dan een subjectief gevoel" bergt de sleutel in zich: het eigenmachtige denken voltrekt zich 

voortdurend in het besef van haar eigen afgrondelijkheid. Precies daar ligt de aporie, wat Dohmen wel degelijk heeft bevroed, maar gegeven 

zijn wijsgerig antropologische inzet niet heeft kunnen thematiseren. Want hoe valt de volgende opmerking anders te begrijpen: "Iemand kan 

over-denken hoe hij er voor staat en wat hij aan zijn toestand kan doen. Maar hij is niet vrij om wel of niet te overdenken of en hoe hij zijn 

toestand zal overdenken. Daarin schuilt de fundamentele passiviteit van de mens"(Dohmen 1994: 497). In deze formulering resoneert precies 

die spanning, die ik 'aporetisch' noem. Het kernwoord is 'passiviteit'. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Dohmen deze term hier in 
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naar voren, dat we nu pas - na de morele decepties van onze eeuw - op zijn waarde 
kunnen schatten. 

 
oppositie met 'activiteit' gebruikt, wat voor mijn stelling pleit, dat hij de aporie die voortkomt uit de ontwrichting van de metafysische opposities 

niet heeft gezien. Hij meent weliswaar, dat "Nietzsche een anti-humanistisch denker is en blijft"(Dohmen 1994: 496), maar toch poogt hij nog 

een coherent 'mens'beeld in dienst werk te traceren.
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95  In Hegels terminologie heet het: "Zunächst geht also der selbständige Gegensatz durch seinen Widerspruch in den

Grund zurück"(H6.69). 
97  Zie: excursie 11.2.

98  Ik zal deze these over 'het einde van de kunst' in hoofdstuk 11 verder uitwerken.

101 Zie: Charmides 169cd; Meno 80d-86c; Theaetetus 149a; Apologie 29d-30b; Gorgias 472b, 508d-509c; Republiek 367a-e.

110 Zie: excursie 11.

113 Zie: Dohmen 1994: 49-76.

120 Zie: Visser 1992: 637-667.

123 Zie voor een opsomming van de tegenspraken tussen de Übermensch-gedachten en die van de Eeuwige Wederkeer: Müller-Lauter 1971: 136. Afsluitend concludeert hij: "Diese

Beispiele mögen als Beleg für die Vielfältigkeit der Bemühungen genügen, der skizzierten Widersprüchlichkeit Herr zu werden"(Müller-Lauter 1971: 137).
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HOOFDSTUK 6 
EXPERIMENTEEL FILOSOFEREN 
Denkbeelden, kentekens en ervaring 
 
 
Denken, taal, zijn. De configuratie ervan noemt de jonge Nietzsche eerst leven, daarna 
pathos. In de laatste werken voert hij het afgrondelijke limietbegrip 'wil' in. De drie 
systematisch te onderscheiden momenten van het leven vormen in zijn argumentaties 
de driehoek, waarbinnen hij - evenals zijn illustere voorgangers - zijn filosofie ont-
vouwt. Hoewel het er alle schijn van heeft, dat er bij hem een exclusieve aandacht voor 
het extradiscursieve bestaat, blijft bij nadere beschouwing het zwaartepunt toch op de 
taal liggen. Was de taal voorheen nooit levensvatbaar, nu kan het leven er bij uitstek in 
worden gevat. Eerst vanuit dit inzicht licht het leven in de taal op, zoals ik in de be-
spreking van de genealogie heb getracht te verduidelijken. Maar dit vereist wel een 
specifiek gebruik van de taal door de genealoog. Op wat voor manier kan het denken en 
het bewustzijn anders dan bij 'totaliserende' filosofen gebeurt, waarvan Hegel de 
markantste exponent is, ten dienste van het leven worden gebruikt? 
 Het ambigue en paradoxale element van Nietzsches talige schijnbewegingen 
vloeit mede voort uit zijn beelden. Hoe zou hij het afgrondelijke aspect van zijn 
gedachten, die onophefbare differentie van en met het leven, anders kunnen oproepen 
dan door een beroep te doen op collectieve beelden, waarin onze cultuur 'fundamentele' 
ervaringen heeft trachten uit te drukken? De verbeeldingskracht als esthetische aandrift, 
deze 'Wille zum Schein' slokt het denken op en kan in een visie of visioen een toegang 
tot het leven forceren. Het is deze kunst die Nietzsche als 'poros' in zijn talige 
tegenspraken en in de aporieën van het denken beoefent. Verleid door de schitterende 
fictie van een logisch coherente taal en gedreven door zijn wil tot waarheid trapt de 
moderne mens nog in de metafysische val van de grammatica. Nietzsches afgron-
delijke gedachten na-denkend ervaart hij echter de tegenspraak 'aan den lijve'.1 Deze 
gedachten denken - en dat betekent ze vanuit hun eigen geschiedenis, die even afgron-
delijk is, omdat iedere eenduidige oorsprong ontbreekt, radicaal doordenken of: 
genealogiseren - roept een ontredderende ervaring op. Het denken ontmantelt zichzelf 
van binnenuit en fragmenteert het centrum van de betekenisgeving: het kensubject. 
 Het afgrondelijke - deze leegte of deze blinde vlek - is dat wat de gedachte 
mogelijk maakt, maar wat in tegenstelling tot wat Kant en Hegel menen, zelf niet 
gedacht, evenmin beschreven hoogstens omschreven of uitgeschreven kan worden. Het 
is dat wat in de onder woorden gebrachte gedachte als 'Dissonanz' meeklinkt. 
Nietzsches begrip 'stijl', zo kenmerkend voor het zoekende karakter van zijn denken, 
zou wel eens implicaties kunnen hebben voor de leefbaarheid van dit afgrondelijke in- 
en uitzicht. 
 
1 Esthetisering van het begrip: afgrondmetaforen 
In Nietzsches 'hoogste' gedachten gaat het denken te gronde. In Also sprach Zarathustra 
heet het, even nadat Zarathustra de leer van de Eeuwige Wederkeer heeft uiteengezet: 
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 "Also rief mir Alles in Zeichen zu: "es ist Zeit!" - Aber ich - hörte nicht: bis 
endlich mein Abgrund sich rührte und mein Gedanke mich biss.  
 Ach, abgründlicher Gedanke, der du mein Gedanke bist!"(4.205) 
 
Zoals de herder door de slang wordt gebeten, zo bijt de gedachte van de Eeuwige 
Wederkeer, die uit hemzelf is voortgekomen, Zarathustra. Voorwaarde en resultaat, 
oorzaak en gevolg, geheel en deel, kracht en uiting, alle oppositionele termen worden 
op elkaar aangesloten: in deze aporetische kortsluiting wordt een nieuwe oneindigheid 
geschapen. 
 Zoals dit bij het 'Gesicht' het geval is, wordt er een inzicht in en een uitzicht op 
een duizelingwekkende ruimte geboden. Zicht krijgen is in nietzscheaans opzicht echter 
alleen mogelijk, als het exclusieve zintuig van de metafysica - het gezicht - deel wordt 
van een totale affectiviteit, van het lijf. Nietzsches kritiek op het primaat van het 
visuele in de westerse filosofie krijgt dan ook een vanzelfsprekend vervolg in zijn 
aansporing aan diegene "welcher den 'abgründlichsten Gedanken' gedacht hat (...) das 
ewige Ja zu allen Dingen selbst zu sein"(6.345). Visie en inzicht worden een daad, een 
'drama'. Daarom noemt Nietzsche het 'viseren' waarschijnlijk 'Ahnen-machen': de lezer 
gevoelig maken voor een intuïtief gevoel of besef, waarbij het aanvoelen of het ver-
moeden als een van buiten inwerkende kracht tot een vooruitzien aanspoort. 
 
 "Was das Ahnen-machen betrifft: so nimmt hier unser Begriff 'Stil' seinen Aus-
gangspunkt. Vor Allem kein Gedanke! Nichts ist compromittirender als ein Gedanke! 
Sondern die Zustand vor dem Gedanken, das Gedräng der noch nicht geborenen 
Gedanken, das Versprechen zukünftiger Gedanken, die Welt, wie sie war, bevor Gott 
sie schuf, - eine Recrudescenz des Chaos... Das Chaos macht ahnen...  
 In der Sprache des Meisters geredet: Unendlichkeit, aber ohne Melodie."(6.24) 
 
Het 'voor' mogen we niet fenomenologisch opvatten: het is niet de onbevangen blik op 
de wereld, maar de huiverende blik in de afgrond die het 'voor' bepaalt. De laatste op-
merking is een sneer naar Wagner, 'der Erbe Hegels'(6.36) die zijn muziek heeft 
verraden door haar met een literaire geste tot Idee te promoveren. Ik voeg deze 
opmerking toe om Nietzsche zelf het verband met de oneindigheid uit te laten spreken. 
Oneindigheid die Kant als regulatief Idee postuleert en die Hegel uit de zelfreflexieve 
beweging van de Geest afleidt, werkt in Nietzsches afgrondelijke gedachte door. Zij 
krijgt door de aan de gedachte ten grondslag liggende afgrondelijkheid een niet-
metafysische invulling.  
 Het heeft er veel van weg dat Nietzsche een beeld voor de uitdrukking van zijn 
'hoogste' gedachten gebruikt om op creatief-affirmatieve wijze de metaforiciteit van 
begrippen 'uit te graven'. De meest op de voorgrond tredende metafoor is die van de 
geboorte, die op zich weer een schakel is in een gynaecologische beeldspraak die zich 
door heel het werk doorzet. De geboorte van een nieuwe tijd, het kind dat als laatste 
gestalte van de metamorfoses de affirmatie van het leven of het 'Ich bin' belichaamt, de 
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genealogie die als een zelf'bewuste' aporetische maieutiek de draak steekt met Plato's 
waarheidstreven, maar vooral de barensweeën die de geboorte begeleiden, het zijn alle 
metaforen voor een ervaring die niet begrepen maar slechts in onbegrippelijke woorden 
geëvoceerd en door bezwangerde beelden getoonzet kan worden.2 Zelfs de wil tot 
schijn of tot illusie wordt in de voorbereidende aantekeningen tot het nimmer voltooide 
Der Wille zur Macht onder verwijzing naar de thematiek van het eerste boek in deze 
beeldspraak ingevoegd: 
 
 "Ebenso gilt die Lust als ursprünglicher als der Schmerz: der Schmerz erst als 
bedingt, als eine Folgeerscheinung des Willens zur Lust (des Willens zum Werden, 
Wachsen, Gestalten, d.h. zum Schaffen: im Schaffen ist aber das Zerstören einge-
rechnet). Es wird ein höchster Zustand von Bejahung des Daseins concipirt, aus dem 
auch der höchste Schmerz nicht abgerechnet werden kann: der tragisch-dionysische Zu-
stand"(13.522) 
 
De verwerking van deze beelden in het denken is gegeven met het primaat van de 
esthetiek, dat vanaf zijn eerste boeken de horizon van zijn levensfilosofie vormt. 
 Het denk-beeld van de afgrond wordt in al zijn paradoxale verketeningen en via 
allerlei omkeringen uitgewerkt en in een beeld-spraak verwoord. Zo wordt de tuimeling 
in de afgrond soms een omhoogvallen, de zon aan de wolkenloze hemel een 'Licht-Ab-
grund'(4.207). Nietzsches krachtigste uitdrukking voor de eeuwigheid van het ogenblik 
is ten slotte 'der grosse Mittag'(4.217), dit schaduwloze moment dat met het beeld van 
de afgrond wordt verbonden: 'Mittags-Abgrund'(4.345). Zijn beelden verstrengelen zich 
vervolgens op haast hegeliaanse wijze: "Eben ward meine Welt vollkommen, 
Mitternacht ist auch Mittag, - Schmerz ist auch eine Lust, Fluch ist auch ein Segen, 
Nacht ist auch eine Sonne...". Niet zonder enige zelfspot, waarin hij, gehoor gevend aan 
zijn methodische wantrouwen, niet alleen zijn hele betoog op losse schroeven zet maar 
tevens het parodiërende gehalte van de dialectische toonzetting aangeeft, merkt 
Zarathustra op: "...geht davon oder ihr lernt: ein Weiser ist auch ein Narr"(4.402). Deze 
verstrengeling van oppositionele termen vinden we reeds in Menschliches, Allzumens-
chliches als Nietzsche een nieuw soort vriendschap ter sprake brengt, waarin eveneens 
vriend en vijand in elkaar overgaan. Aristoteles en Montaigne hernemend heet het dan: 
"'Freunde, es giebt keine Freunde!' so rief der sterbende Weise; 'Feinde, es giebt keinen 
Feind!' - ruf' ich, der lebende Thor." (2.263) 
 De 'speculatieve denkbeelden' rijgen zich aaneen. De bevoorrechte gynaeco-
logische en de visuele metaforiek haken in elkaar: het hemelgewelf wordt van 'azurne 
Glocke' via 'Nabelschnur der Zeit' als een allesomvattend 'Schicksal' tot slot in een 
verdubbeling tot 'Umfang der Umfänge'(4.279). Bij de lectuur van Nietzsches werk 
worden zijn lezers door zijn ambiguë denkbeelden steeds weer op het verkeerde been 
gezet. Hij daagt hun voorstellingsvermogen uit en verwringt doorlopend hun 
ruimtelijke oriëntaties. Plant Kant in zijn opstel "Was heisst: sich im Denken ori-
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entieren?" volstrekt onkritisch ruimtelijke metaforen naar het abstracte denken over127, 
Nietzsche blijft met zijn 'denkbeelden' het afgrondelijke inzicht trouw, dat ieder begrip 
zich voor een definitief zelfbegrip uiteindelijk tot een in de taal geïnvesteerde en 
versteende metafoor moet wenden. 
 Verticaal georinteerde metaforen zoals de afgrond, die het hiërarchische 'Pathos 
der Distanz' benadrukken, worden geënt op horizontale oriëntaties - oceaan, zee, woes-
tijn -waarin de oppervlakkigheid van de schijn tot uitdrukking komt. Het horizontale 
beeld van 'die Wüste'(4.380) - de woestijn als beeld van een uitgestrektheid waar de 
scheiding tussen hemel en aarde, dat wil zeggen de horizon, oplost - leent zich 
uitstekend om het verticale beeld van de middagzon zonder schaduw te versterken.128 
De oppositie horizontaal-verticaal wordt uiteindelijk ook ontwricht en er ontstaat een 
ruimte, waarin er nog geen boven of onder is en waarin men nog slechts kan tuimelen, 
zoals in de voor het begrip van de Eeuwige Wederkeer zo cruciale passage 'der tolle 
Mensch' duidelijk is geworden. Nietzsche geeft met dit beeld niet alleen de volstrekte 
gewichtsloosheid aan die zo kenmerkend is voor het dansen, hij lijkt ook een geschikte 
metafoor te hebben gevonden voor de ondenkbare, dat wil zeggen zich buiten ruimte en 
tijd voltrekkende krachten. Want zoals er bij het tuimelen geen sprake meer is van een 
boven of een onder, zo is er ook "ein continuum von Kraft (...) ohne Nacheinander und 
ohne Nebeneinander"(9.549). 
 In deze metaforiek stuiten we weer op de doorwerking van het mystieke 
spreken in de beeldtaal. Beseffend dat het onmogelijk is de oneindigheid begrippelijk te 
vatten, maar gedreven door de noodzaak deze toch als een niet-religieuze ervaring te 
viseren, neemt Nietzsche niet alleen de contradictoire begrippelijkheid, maar ook de 
paradoxale metaforiek van de mystici over om in een bloedserieuze parodiërende 
schijnbeweging "an Stelle von Metaphysik und Religion die ewige Wiederkunftlehre"-

 

129 "Der erweiterte und genauer bestimmte Begriff des Sich-Orientierens kann uns behülflich 
sein, die Maxime der gesunden Vernunft, in ihren Bearbeitungen  zur Erkenntnis 
übersinnlicher Gegenstände, deutlich darzustellen"(V.268/9). 

130 Gilles Deleuze kritiseert Bachelards interpretatie van de verticaliteit in Nietzsches denken in Logique du sens (1969) als volgt: "Il faut même 

dire, que la profondeur sert à Nietzsche pour dénoncer l'idée de hauteur et l'idéal d'ascension; la hauteur n'est qu'une mystification, un effet 

de surface, qui ne trompe pas l'oeil des profondeurs et se défait sous son regard".(Deleuze 1969:154) De platoonse filosoof is 'un être des 

ascensions'(Deleuze 1969:152), terwijl de presocratische tegenhangers, met name Empedocles, zich juist op de aarde, op de diepte richten. 

Zij willen de grot niet verlaten, maar oriënteren zich op de afgrond erachter:"Les Présocratiques ont installé la pensée dans les cavernes, la 

vie dans la profondeur. (...) Les profondeurs emboîtées semblent à Nietzsche la véritable orientation de la philosophie, la découverte 

présocratique à reprendre dans une philosophie de l'avenir, avec toutes les forces d'une vie qui est aussi une pensée, ou d'un langage qui 

est aussi un corps"(Deleuze 1969:153). Getuigt Nietzsches verticale metaforiek nog van zijn platoonse afkomst? Keert Nietzsche de beelden 

slechts om of vindt hierin eveneens een ontwrichting plaats? Deleuze brengt nog een derde filosoof in het geweer, waarin de transformatie 

zich voltrekt die precies de ontwrichting van de oppositie vooronderstelt. Deleuze grijpt Nietzsches uitspraak aan over de Griekse omgang 

met de schijn, met vormen, tonen en woorden: "Diese Griechen waren oberflächlich - aus Tiefe "(6.439). Juist deze schijnbewegingen serieus 

nemen schept een nieuw soort filosoof die hij gepersonifieerd ziet in Diogenes, de cynische denker, die niet met de hamer, maar met de stok 

filosofeert:"et pourtant aussi il tient un discours nouveau, nouveau logos animé de paradoxes, de valeurs et de significations philosophiques 

nouvelles. Nous sentons bien que ces anecdotes ne sont plus platoniciennes ni présocratiques."(Deleuze 1969:155) Sloterdijks lezing van 

Nietzsches werk sluit hier op aan.
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(12.342/3) te ontvouwen. De overgang van begrippen via beelden naar een extatische 
ervaring wordt allereerst door middel van een 'via negativa' of via 'superlativa' 
uitgevoerd, zoals door bijvoorbeeld Huizinga wordt aangegeven in zijn bespreking van 
de middeleeuwse mystiek. Maar dit volstaat niet: 
 
 "Was de verbeelding overwonnen? - Zonder beeld en metafoor kan geen enkele 
gedachte worden uitgedrukt, en van het onkenbare wezen der dingen gezegd is ieder 
woord beeld. Van het hoogste en innigst begeerde enkel in negaties te kunnen spreken, 
bevredigt het gemoed niet, en telkens als de wijze is uitgepraat, moet de dichter weer 
komen."(Huizinga 1919/1975: 227)129

 
De pre-socratische denkers waren dichters en dichters, zo weten we inmiddels, liegen 
zolang hun schijnbewegingen in de metafysica nog niet serieus worden genomen. De 
mystiek, die volgens Nietzsche indirekt door de logica in het leven is geroepen, erft 
samen met de metafysica na de boedelscheiding de metafoor van het licht om de godde-
lijke presentie te laten oplichten in de taal en in de ervaring.(Huizinga 1919/1975: 223) 
Maar bij mystici als Ruusbroeck en Eckhart wordt ook deze metafoor van binnenuit 
ontkracht: 
 
 "het licht, dat in duister verkeert, en de zuivere negatie, het afzien van alle 
weten. (...) De duisternis is het niet weten, het ophouden van alle begrip. (...) Zoals het 
licht in duister verkeert, zo verkeert het hoogste leven in de dood."(Huizinga 1919/1-
975: 226/7) 
 
In deze 'dialectische' omslag wordt weliswaar het beeld van het licht ontkend, maar 
tegelijkertijd de visuele metaforiek bekrachtigd. Vanaf Plato die de licht-metafoor in 
zijn grotvergelijking een filosofisch statuut verleent, krijgt deze metafoor via 
Aristoteles' 'theoria', Augustinus' 'illuminatio' en Descartes' 'idées claires et distinctes' 
zijn definitieve beslag in het Verlichtingsdenken. Kant zet de kroon op Plato's werk.  
 Bij beide mystici worden de beelden van kolossale geologische formaties - de 
ontzaglijke berg zand, zo groot als het heelal, de onoverzichtelijke woestenij, de 
onpeilbare afgrond - serieus genomen. Bij hen wordt de verbeelding beheerst door een 
mengeling van horizontale en verticale beelden.  
 
 "Het beeld der woestenij - dat is de horizontale ruimtevoorstelling - wisselt af 
met dat van de afgrond - dat is de verticale ruimtevoorstelling. Dit laatste was een 
geweldige vondst der mystische verbeelding. De uitdrukking toch van de eigen-
schapsloosheid der godheid in Eckhart's woorden van 'de wijzeloze en vormeloze 
afgrond der stille, woeste godheid', gaf bij het begrip van een oneindigheid tevens het 

 
131 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de 

Nederlanden (1919). 
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gevoelsmoment van een duizeling."(Huizinga 1919/1975: 224) 
 
Deze 'vertige', deze duizeling - maar nu een van discursieve aard - zoals Blanchot het 
uitdrukt,130 kenmerkt ook Nietzsches afgrondelijke gedachten. Zijn taal lijkt haar 
zeggingskracht eerder aan deze metaforiek dan aan haar consistente begrippelijkheid te 
ontlenen. Alleen in een bepaalde 'talige' houding, in een stijl, kan het leven zich nog 
doen gelden en wordt haar waarderende kracht expliciet. In de parodie en de ironie 
kunnen de zich als afgrondelijke gedachten aandienende intuïties onder woorden 
worden gebracht. Een fragment uit "Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen 
Sinne" toont dat al deze elementen reeds in het vroege werk aanwezig zijn: 
 
 "Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd 
der bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet, ist dem freigewordenen Intellekt nur 
ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke: und wenn er es 
zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusammensetzt, das Fremdeste 
paarend und das Nächste trennend, so offenbart er, dass er jene Nothbehelfe der 
Bedürftigkeit nicht braucht, und dass er jetzt nicht von Begriffen sondern von Intuitio-
nen geleitet wird. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land 
der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der 
Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern und 
unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen 
der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition 
schöpferisch zu entsprechen."(1.888-9, curs.ho) 
 
Nietzsches latere, uiterst paradoxale verbeelding en aporetische wendingen in de taal 
bevestigen deze 'beginselverklaring'. 
 Denken en taal gaan bij Nietzsche een nieuw verbond aan waaraan ook het zijn 
of het leven deelneemt. In zijn afgrondelijke gedachten, die eerder verbeelde 'intuïties' 
dan aanzetten tot begrip zijn, keert het begrip via het beeld terug in een verontrustende 
ervaring: "Dieser Gedanke is zunächst nicht gedacht, sondern ein ekstatisches 
'Gedankenerlebnis', dessen Gewicht, Bedeutung und Tragweite dann in vielfachen 
Versuchen erwogen, entfaltet und begründet wird"(Löwith 1935/1986: 67). 
  
2 Schijn-heiligheid der tekens: semiotiek als esthetisering van de taal  
Hoe kan in taal een dergelijke afgrondelijke gedachte worden uitgedrukt? Laten we 
beginnen met de constatering, dat er in Nietzsches houding ten opzichte van de taal een 
zekere ambivalentie waarneembaar is, die te maken heeft met de overgang van een 
negatief-kritische naar een creatief-affirmatieve houding. Deze overgang hangt samen 
met het verschil tussen respectievelijk het socratische en het apollinische. In zijn 
aanval op Wagner bijvoorbeeld is Nietzsches oordeel negatief-kritisch van aard. Zijn 

 
132 Zie: excursie 11.2.
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kritiek op diens 'litterarische décadence' is "dass das Leben nicht mehr im Ganzen 
wohnt"(.....), maar opgeslokt wordt door een taal die zich van het leven heeft 
losgemaakt, zoals bij Socrates het geval is. De grammatica verleidt tot substanti-
veringen, die 'das Ganze' van het leven atomiseren, waardoor de voor de logica zo 
noodzakelijke illusie van het 'Ding', dat niet tegelijkertijd kan zijn en niet-zijn, wordt 
geschapen. Alles wordt gelijkelijk verdeeld, wat in Nietzsches vaak nogal rudimentaire 
politieke extrapolaties neerkomt op neutralisering van de levenskracht in het gelijkheid-
sideaal, in "Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, 'Freiheit des Indivi-
duums'"(6.27).  
 Deze verzelfstandiging van de taal, die hij eerder als een socratische tendens tot 
tautologisch redeneren afwees, kan worden vermeden zolang de taal zich tegen de 
chaos van het leven en de gebeurtenissen blijft aftekenen. Zolang de verzinking in de 
afgrondelijke dimensie van het leven dreigt, wordt taal door Nietzsche wel positief 
gewaardeerd. Zij behoudt op deze wijze haar apollinische karakter, omdat het 
dionysische daarin nog kan doorklinken. Terwijl iedereen denkt dat "alle Dinge selber 
tanzen", is het Zarathustra duidelijk geworden, dat het slechts de taal is die danst: "Sind 
nicht den Dingen Namen und Töne geschenkt, dass der Mensch sich an den Dingen 
erquicke? Es ist eine schöne Narrethei, das Sprechen: damit tanzt der Mensch über alle 
Dinge"(4.272). Zarathustra weet "wie lieblich es (ist), dass Worte und Töne da 
sind"(4.272). Also sprach Zarathustra eindigt met een fragment 'Das Zeichen'. Daarin 
wordt teruggegrepen op de metamorfosen van kameel, leeuw en kind: "Der Löwe kam, 
meine Kinder sind nahe"(4.408). Maar tegelijkertijd lijkt Nietzsche aan te geven dat de 
mens nog slechts over tekens, niet over een erachter liggende werkelijkheid beschikt. 
En dit laatste in tweevoudig opzicht: alleen over tekens kan, omdat zij tot zijn 
beschikking staan, worden beschikt zonder dat daarmee de werkelijkheid gestuurd kan 
worden. Deze laatste laat zich niet definitief bemiddelen.  
 In Jenseits von Gut und Böse, geschreven in nagenoeg dezelfde periode als Also 
sprach Zarathustra, zet zich deze ontwikkeling, ontdaan van de profetische toon van de 
laatste, van een zich tegen het leven aftekenende semiotiek door, waarin de relaties 
tussen tekens, begrippen, beelden en ervaring zich geleidelijk aan uitkristalliseren: 
"Worte sind Tonzeichen für Begriffe" en deze zijn weer "Bildzeichen für oft 
wiederkehrende und zusammen kommende Empfindungen, für Empfindungs-
Gruppen". Wil er sprake zijn van wederzijds begrip dan "muss man zuletzt seine 
Erfahrung miteinander gemein haben"(5.221). Vormt een afgrondelijke gedachte de 
uiterste grens van deze gemeenschappelijkheid? Zodra de schijnbewegingen van de taal 
recht worden gedaan vallen begrippen uiteen in een zich alsmaar vertakkend 
horizontaal, 'oppervlakkig' netwerk van tekens die zich, als betrof het een verankering 
in het leven, in een verticale beweging enten op een in beelden getoonzette afgron-
delijke gedachte, op een inzicht of 'Intuition' waarin het leven zich doet gelden. 
 Nietzsches stilering van de taal komt echter niet voort uit een l'art pour l'art 
instelling. Hij onderschrijft weliswaar de door Gauthier geformuleerde kritiek op een 
kunst die ten dienste staat van een moraal of van de emancipatie, maar verwerpt de 
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modernistische consequentie dat de kunst daarom slechts ten dienste van zichzelf, dat 
wil zeggen autonoom kan bestaan. Zo zou ze zich tot een absolute, in zichzelf 
verzonken wereld verheffen: "ein Wurm, der sich in den Schwanz beisst"(6.127). 
Nietzsche parodiert deze eeuwigheidpretentie - gesymboliseerd door de slang die 
zichzelf in de staart bijt en die door deze cyclische herneming zichzelf genoeg is - en 
wijst de autonome functie af van een vorm van kunst, die het leven ogenschijnlijk 
volledig absorbeert. Zoals de wetenschap zich pas tegen de kunst kan aftekenen, zo 
kan deze zich slechts ontplooien tegen het leven. Dit doet zich door alle tekens heen 
gelden, maar de gelding, de waarde van het leven zelf of de waarde van de wereld als 
zodanig kan niet worden bepaald. 
 Nietzsche is retoricus noch mooischrijver, geen estheet in de modernistische 
betekenis van het woord. Tekens, "eingerechtnet das Tempo dieser Zeichen", worden 
bij hem altijd gebruikt om "einen Zustand, eine innere Spannung von Pathos (...) 
mitzuteilen"(6.304). Maar door hun eigen weerbarstigheid, door hun historisch 
bepaalde, metaforische gelaagdheid overdetermineren ze deze 'Dissonanz', zodat er 
nooit rechtstreeks een brug naar het leven is te slaan: het woord kan geen begrip meer 
zijn. Er is sprake van een meerduidig 'mitteilen' tussen subjecten. De dissonantie van 
het leven laat zich niet zonder tegenspraken mededelen: subjecten delen zich mede door 
zich te delen in de taal. Deze blijkt naast regulier communicatiemiddel tevens een 
medium te zijn, waarin het subject zich, als betrof het de talige pendant van een 
dionysische roes, ek-statiseert, uit-stelt: hem valt in de taal - die niet meer zijn spiegel is 
- zijn eigen buitenstaander toe. In de taal vallen subjecten samen uiteen. 
 Nietzsches vanzelfsprekend nog zeer rudimentaire semiotische optie hangt, 
zoals gezegd, nauw samen met zijn vroege inzichten in de esthetische dimensie van de 
taal en de rol die de schijn daarin vervult: "Die Reduktion der Erfahrungen auf Zeichen 
(...) ist seine höchste Kraft. (...) Diese geistige Welt, diese Zeichen-Welt ist lauter 
'Schein und Trug', ebenso schon wie jedes 'Erscheinungsding'" (11.464). In zijn 
'Selbstkritik' bij Die Geburt der Tragödie, die in dezelfde periode waarin hij dit 
optekent, is geschreven, vat Nietzsche in een zelfondermijning deze problematiek van 
de schijn op zo'n gecomprimeerde manier samen, dat veel van de hiervoor besproken 
aspecten erin te herkennen zijn. Van de ontwrichting van de opposities via de 
gynaecologische metaforiek tot de esthetisering van het godsbegrip: 
 
 "In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn und -Hintersinn 
hinter allem Geschehen, - einen 'Gott', wenn man will, aber gewiss nur einen gänzlich 
unbedenklichen und unmoralischen Künstler-Gott, der im Bauen wie im Zerstören, im 
Guten wie im Schlimmen, seiner gleichen Lust und Selbstherrlichkeit inne werden will, 
der sich, Welten schaffend, von der Noth der Fülle und Ueberfülle, vom Leiden der in 
ihm gedrängten Gegensätze löst. Die Welt, in jedem Augenblicke die erreichte 
Erlösung Gottes, als ewig wechselnde, die ewig neue Vision des Leidendsten, 
Gegensätzlichsten, Widerspruchreichsten, der nur im Scheine sich zu erlösen 
weiss"(1.17). 
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Deze artiestenmetafysica wijst hij nu weliswaar af, maar de positie die de schijn erin 
inneemt blijft hij handhaven. Het 'verlossings'aspect verdwijnt eruit, maar de kritische 
impact blijft behouden. 
 De kenmerken van een niet-soteriologische kunst zijn terug te vinden in de 
semiotische opvatting van de taal. Ik deel weliswaar niet de mening van verschillende 
interpreten die stellen dat "acknowledging the evolution of Nietzsches philosophical 
project should not blind us to the continuity that exists in Nietzsches thought concer-
ning certain issues ...". Het projecteren van een verkapt hegeliaanse teleologie miskent 
immers het belang van de strategische gerichtheid die slechts door een retrospectieve 
lezing aan het licht kan treden. Toch onderschrijf ik wel het belang van "... his views on 
tropological, normative and semiotic implications of language"(Schrift 1990: 123). 
 In steeds wisselende bewoordingen geeft Nietzsche te kennen dat gedachten 
niet zozeer van een semiotiek afhankelijk zijn, alswel zelf een semiotische waarde 
bezitten: "Die Gedanken sind Zeichen von einem Spiel und Kampf der Affekte: sie 
hängen immer mit ihren verborgenen Wurzeln zusammen"(12.29). Deze 'wortels' 
denken is niet alleen maar letterlijk 'radicaal', dit 'wortel'denken zelf is door de 
impliciete herwaardering van deze wortels door en door radicaal. Hoe verbindt 
Nietzsche vervolgens deze tekens met het denken, de taal en de werkelijkheid? Aller-
eerst worden alle bewegingen 'Gebärden' en als zodanig "Zeichen eines inneren 
Geschehens". Dit verschilt van de 'innerlijkheid' als cogito in die zin dat het denken 
zelf, de begrippelijkheid "noch nicht das innere Geschehen selber (ist), sondern 
ebenfalls nur eine Zeichensprache für den Machtausgleich von Affekten"(12.17). Zo 
'daalt' Nietzsche van de uiterlijke tekens af tot de ondenkbare of hoogstens om-
schrijfbare spanning van het leven, waarbij hij een soort semiotische verdichtingen 
stipuleert. Vragend naar de mogelijkheid van de noodzakelijke 'Irrthümer' van de logica 
- zoals de aanname der dingen - stelt Nietzsche: 
 
 "Der Gegensatz ist nicht 'falsch' und 'wahr', sondern 'Abkürzungen der Zeichen' 
im Gegensatz zu den Zeichen selber. Das Wesentliche ist: die Bildung von Formen, 
welche viele Bewegungen repräsentiren, die Erfindung von Zeichen für ganze Arten 
von Zeichen"(12.17). 
 
Of hier zonder meer sprake is van 're-presenteren' is echter de vraag. Zou Nietzsche hier 
zijn kritiek op de democratische gezindheid van zijn tijd laten doorklinken, dan zou hij 
een dergelijke hiërarchisering als een uitdrukking van een erin verdisconteerd 
gelijkheidsideaal moeten afwijzen. Misschien dat een term als 'presenteren' hier, 
gegeven het evenementiële karakter meer op zijn plaats zou zijn geweest.  
 Los van deze kritiek wordt, gegeven de schijnproblematiek waarbinnen deze 
zich ontwikkelt, duidelijk dat semiotiek een esthetische waarde heeft gekregen. De 
afstand ten aanzien van de waarheid ligt in het verlengde van de esthetisering: door de 
onophefbare afstand tussen denken en leven, door deze differentie en distantie, wordt 
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de taal tot teken en 'vervlakken' begrippen tot louter woorden. Ook de herkomst blijkt 
esthetisch van aard: de tekenproduktie komt op gang in een esthetische toestand. Daarin 
zou zich "eine Überreichtum von Mitteilungsmitteln" manifesteren, "zugleich mit einer 
extremen Empfänglichkeit für Reize und Zeichen". Als zodanig is deze esthetische toe-
stand "die Quelle der Sprachen. Die Sprachen haben hier ihren Entstehungsherd: die 
Tonsprachen so gut als die Gebärden- und Blicksprachen"(13.296/7).  
 Nietzsche overstijgt met zijn tekenbegrip het toenmalige taalbegrip. De schijn-
bewegingen van de tekens blijken nu zelfs van toepassing op de woordvoerders. Zo kan 
Nietzsche beweren dat "dergestalt Plato sich des Sokrates bedient (hat), als einer 
Semiotik für Plato"(6.320) De schijn van tekens wordt ogenschijnlijk heilig verklaard. 
Hoewel onaantastbaar voor het subject, dat juist van hun verleiding leeft, blijkt schijn 
afhankelijk van het leven. Daar wetenschap verankerd is in de moraal en zedelijke 
theorieën op hun beurt "nur eine Zeichensprache der Affekte"(5.107) zijn, fungeert ten 
opzichte van het ware via het goede toch weer "der Leib als Lehrmeister"(11.43). Of 
bezien vanuit de positie van de ontvanger van de tekens: "Aber auch heute hört man 
noch mit den Muskeln, man liest selbst noch mit den Muskeln"(13.297). Het blijft voor 
een juiste inschatting van Nietzsches esthetisering van belang in te zien dat de 
problematiek van de ziel, van de interioriteit niet zozeer gereduceerd wordt tot, alswel 
steeds verzinkt in een fysiologie: "Man teilt sich nie Gedanken mit, man teilt sich 
Bewegungen mit, mimische Zeichen, welche von uns auf Gedanken hin zurück gelesen 
werden."(13.297) Het 'mimetische' karakter van de taal en haar tekens kan volgens 
Nietzsche blijkbaar niet letterlijk genoeg worden genomen. Door haar fysiologische 
afgrond vindt er via de tekens juist geen eenduidige 'nabootsing' van 'de' werkelijkheid 
plaats. Zoals toeschouwers door de suggestieve gebaren van een mimespeler, die samen 
met "der Schauspieler, (...), der Tänzer, der Musiker, der Lyriker in ihren Instinkten 
grundverwandt und an sich Eins"(6.118) is, tot een werkelijkheid worden verleid, 
omdat zij zich door de nauwgezetheid van de bewegingen nauwelijks aan de suggestie 
van 'Dingen' kunnen onttrekken, zo verleiden tekens lezers voortdurend tot de aanname 
van een innerlijke en uiterlijke wereld. Zo bezien blijkt 'das moralische Urtheil', hoe 
verwerpelijk ook, vanuit cultuur-diagnostisch oogpunt ook "als Semiotik (...) unschätz-
bar"(6.98).  
 In Nietzsches diagnostiek kunnen reactieve verschijnselen, die eerst genadeloos 
zijn neergesabeld, later als positieve schijnbewegingen worden gewaardeerd. Dit geldt 
in gelijke mate voor al de gekritiseerde posities. Zo schermt hij nu zijn krachtenleer 
van een mechanistische interpretatie af door erop te wijzen dat "Mechanik eine bloße 
Semiotik der Folge (ist)"(6.51). Naast de 'Hinterwelten' valt zelfs de ascetische houding 
deze kwalificering ten deel. Alle ficties die de metafysica heeft gegenereerd in de hoop 
zicht op de werkelijkheid te krijgen, "Subjekt, Objekt, ein Thäter zum Thun, das Thun 
und das, was es thut, gesondert: vergessen wir nicht, daß das eine bloße Semiotik und 
nichts Reales bezeichnet"(13.258). Als we hier Nietzsches visie op de wereld als een 
nimmer (om)vatbare veelheid van krachten toepassen, zal onmiddellijk duidelijk wor-
den, waarin een taalteken als schijnbeweging tekort schiet en wat het tegelijkertijd 
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vermag: "Wir können mit keinem Zeichen eine bewegte Kraft malen, sondern isoliren 
begrifflich 1) die Richtung 2) das Bewegte 3) den Druck usw. In der Wirklichkeit giebt 
es diese isolirten Dingen nicht!"(9.548). Een dergelijke kracht is in kantiaanse zin 
ondenkbaar, omdat tijd en ruimte worden opgelost. De tuimeling is nu geworden tot 
"ein continuum von Kraft (...) ohne Nacheinander und ohne Nebeneinander"(9.549). 
Dat impliceert in radicale zin dat ook worden en veelheid nog functies zijn van het na- 
en naast elkaar: "Aber das ist eben nur", eindigt Nietzsche deze opmerking, "der 
menschliche Gegensatz" (9.549). 
 
3 De wil tot schijn 
De onvermijdelijke vraag die zich opdringt en die zich na de esthetisering van de taal 
des te prangender laat stellen, is die naar de status van de afgrondelijke gedachten in 
relatie tot het aporetisch gehalte van het schrijven. In Also sprach Zarathustra vinden 
we reeds aanwijzingen voor het perspectivische gehalte van de afgrondelijke gedachten, 
met name die van de Eeuwige Wederkeer, als Zarathustra zijn dieren verwijt zijn leer 
tot een 'Leier-Lied'(4.273) te hebben verlaagd. De Eeuwige Wederkeer is daarin tot een 
teken geworden dat, zodra de perspectiviteit ervan actief wordt vergeten en het als 
waarheid alle andere incorporeert, aan zichzelf te gronde moet gaan: "Ich sprach mein 
Wort, ich zerbreche an meinem Wort: so will mein ewiges Loos -, als Verkündiger gehe 
ich zu Grunde"(4.277). 
 Daar in Nietzsches opvatting van de werkelijkheid "der Gegensatz einer wahren 
und scheinbaren Welt (fehlt)"(Nietzsche 1980: 575), maar hij toch met 'ken'tekens moet 
werken, is hij genoodzaakt hun perspectiviteit nauwgezet vast te stellen wat een 
continue verschuiving van waarderingen inhoudt.  
 
 "Die Kennzeichen, welche man dem 'wahren Sein' der Dinge gegeben hat, sind 
die Kennzeichen des Nicht-Seins, des Nichts, - man hat die 'wahre Welt' aus dem 
Widerspruch zur wirklichen Welt aufgebaut: eine scheinbare Welt in der That, insofern 
sie bloss eine moralisch-optische Täuschung ist."(6.78) 
 
Uiteindelijk - maar de daarin geïmpliceeerde indifferentie kan slechts weer 
perspectivisch en retrospectief hernomen worden - is er slechts één wereld die "falsch, 
grausam, widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn"(Nietzsche 1980: 575) is. Als er al 
een 'ware' wereld is dan is het deze ondraaglijke wereld, waarvan de lichtheid, haar 
dansende karakter, slechts door tekens kan worden geëvoceerd. Deze be-tekening 
maakt haar leefbaar: "Dass die Lüge nötig ist, um zu leben, das gehört selbst noch mit 
zu diesem furchtbaren und fragwürdigen Charakter des Daseins..."(13.522) De filosoof 
is een aarts-leugenaar: "er muss mehr als alles anderen Künstler sein". Alleen dan wordt 
duidelijk, "dass das Sein eine leere Fiktion ist. Die 'scheinbare' Welt ist die einzige: die 
'wahre Welt' ist nur hinzugelogen"(6.75). Aanhalingstekens, vet- of cursief gedrukte 
woorden en gedachtenstreepjes bieden Nietzsche nog een mogelijkheid om de val van 
de grammatica en de oppositionele structuur van de metafysica te ontkrachten.3
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 Soms lijkt hij in zijn nog niet gestileerde aantekeningen in zijn eigen val131 te 
tuimelen: 
 
 "Der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wech-
seln (zur objektiven Täuschung) gilt hier als tiefer, ursprünglicher, metaphysischer als 
der Wille zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, zum Sein: - letzteres ist selbst bloß eine Form 
des Willens zur Illusion"(13.522). 
 
Cruciale termen zijn hier echter niet schijn en zijn, maar 'wil', die nooit diep, 
oorspronkelijk of metafysisch is, maar veeleer oppervlakkig, afgrondelijk en 
fysiologisch. Maar als metafysica, moraal, religie en wetenschap verschillende vormen 
van een "Wille zur Kunst, zur Lüge, zur Flucht vor der 'Wahrheit', zur Verneinung der 
'Wahrheit'" zijn, ontsnappen Nietzsches eigen afgrondelijke gedachten dan aan deze 
zelfvernietigende "Form des Willens zur Illusion"? 
 
3.1 Limietbegrippen. 
 In het voorgaande ben ik reeds op inhoudelijke aspecten van de aporetische structuur 
van Nietzsches afgrondelijke gedachten ingegaan. Het gaat mij er nu om hun meer 
'formele' status te bepalen. In ieder geval zal hun eigen schijn, hun fictiviteit, hun 
perspectiviteit erin door moeten werken.  
 Ik zou Klossowski's kwalificatie 'terme' willen aangrijpen om de contouren van 
Nietzsches afgrondgedachten te bepalen. Naast 'term' of 'woord' betekent deze term 
vooral 'verhouding', 'einde', 'voltooiing', 'limiet' en in meer overdrachtelijke zin 
'grenszuil', waarvan in aforisme en horizon - waarin overigens het verticale en 
horizontale in elkaar oplossen - sprake was. In hoofdstuk 2 heb ik reeds op de 
etymologische relaties tussen beide termen gewezen. Het Griekse 'horos' keert in het 
latijnse 'limiet' terug.4 Deze 'term' die in de wiskunde en grens aanduidt die constant 
benaderd maar nooit bereikt wordt, laat zich verder duiden als een immer wijkende 
grens tussen een gegeven en een gedachte wereld, die verschijnt en zich tegelijkertijd 
aan de blik onttrekt. De alsmaar expanderende en verschuivende ruimte die daardoor 
vrijkomt, moet telkens weer opnieuw discursief doorkruist worden zonder dat deze 
definitief in kaart kan worden gebracht. Dit bepaalt het terminale gehalte van 
Nietzsches eigen begrippen en verklaart waarom hij in negatief-kritische zin over 
Kants regulatieve Idee van de wereld spreekt: "Schon der Begriff 'Welt' ist ein 
Grenzbegriff"(12.237). 
 Een dergelijk begrip doordenken, dat wil zeggen van iedere zelfvernietigende 

 
134 'Val' bergt in zich een spanning die voortkomt uit haar dubbele betekenis: de val als valstrik en de val als tuimeling. Zo kan de val van de 

metafysica zowel negatief-kritisch als creatief-affirmatief worden opgevat. Het is in de laatste betekenis dat Nietzsche de transformatie van 

het actief-nihilisme naar een affirmatie van het leven voltrekt door in zijn opmerkingen over de dolle mens te spreken over het ontbreken van 

iedere richting - dus zin - door het verdwij-nen van het boven en beneden: wat filosofen te doen staat, ligt misschien wel besloten in de 

affirmatie van de val van de metafysica: ze moeten leren tuimelen in de afgrond zonder een anticipatie op het dodelijk einde van de val. 

Filosofie als salto mortale.
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tegenspraak ontdoen, zodat het denken 'het laatste woord krijgt', voert het denken feite-
lijk tot de rand van de afgrond. Doorgaans deinst het daar terug. Deze 'discursieve' 
angst pareert Nietzsche aanvankelijk met een omkering: "'Ich', 'Subjekt' als Horizont-
linie. Umkehrung des perspektivischen Blicks" (12.91). De lijn van de horizon blijkt de 
wijkende grens van ons blikveld: 
 
 "Wir stellen ein Wort hin, wo unsere Unwissenheit anhebt, - wo wir nicht mehr 
weiter sehen können z.B. das Wort 'ich', das Wort 'thun', das Wort 'leiden': das sind 
vielleicht Horizontlinien unsrer Erkenntniß, aber keine 'Wahrheiten'" (12.185). 
 
Geen enkel perspectief kan de afgrond achter de horizon uitputtend peilen. Iedere 
vermeende 'waarheid' hangt boven deze onpeilbare afgrond. Aangezien deze duizeling 
ons handelen ter plekke zou verlammen, moeten we ons doelbewust binnen de horizon 
van een perspectief bewegen, dat wil zeggen haar schijn affirmeren, zonder haar 
overigens definitief heilig te verklaren. Doorgaans is naar Nietzsches mening de mens 
zich dit niet bewust, omdat hij zich in één perspectief heeft ingesloten: door actief 
vergeten wordt zijn leugen tot waarheid, zijn schijn tot zijn.  
 Afgrondelijke gedachten zijn 'begrippen' die als een wijkende horizon, als een 
limiet fungeren. Aan de uiterste grens van het denken, waar een intuïtie zich in de vorm 
van een 'Gefühl' aandient en dit via een beeld tot een teken wordt, zindert een fata 
morgana. Nietzsche bekrachtigt in zijn filosofie weliswaar de noodzaak van een der-
gelijke meervoudige luchtspiegeling - die bij Kant een focus imaginarius wordt 
genoemd (IV.565; B673/A645) - , maar hij beseft tegelijkertijd dat deze straalbreking 
tevens het zicht op haar 'grond' onmogelijk maakt. De talig gestructureerde, begrippelijk 
gestalte van deze fata morgana is dat wat ik een limietbegrip zou willen noemen. Een 
limietbegrip geeft uiting aan een asymptotische denkbeweging die een vermeende 
waarheid of essentie zo dicht mogelijk probeert te benaderen. In dit begrip tracht het 
denken het zijn of het leven weliswaar volledig te vatten, maar deze omvattende 
beweging wordt door zijn eigen zelfsplijting telkens weer opgeschort. Limietbegrippen, 
zo zou ik willen beweren, onderscheiden zich in die zin van gewone begrippen zoals de 
kantiaanse categorieën en de hegeliaanse denkbepalingen dat zij in zichzelf onafgebro-
ken splijten, wat zich in de taal als een verdubbeling voordoet. Als in een letterlijke re-
flectie buigen zij zich over zichzelf heen en splijten daardoor hun vermeende eenheid. 
In deze splijtende werking erkennen zij hun perspectiviteit. Limietbegrippen totaliseren 
zo kentekens. Ze brengen deze op één noemer en vormen zo hun fundament en firma-
ment. In deze funderende en overspannende beweging stellen ze echter tevens zichzelf 
ter discussie. In feite ligt in een limietbegrip een uitspraak over zichzelf, een zelfim-
plicatie besloten. De Kretenzer paradox is slechts één van een even hardnekkige als 
oppervlakkige, 'logische' gestalte van deze splijtende beweging. Bij Nietzsche komt 
deze zelfsplijting nog het pregnantst naar voren in zich verdubbelende uitdrukkingen 
als 'Gedanke der Gedanken' of 'Umfang der Umfänge': ze zijn, zo we ze in een meer 
angelsaksisch georiënteerd jargon vertalen, meta- en objectniveau ineen en 



 252

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

                    

weerspiegelen "the paradox of the Set of all Sets"(Moore 1990: 147). Kortom, in de 
asymptotische beweging van de taal waarin de termen zich verdubbelen wordt de 
bewustzijnfilosofische splijting gestileerd. Dit is eerder dan een meta-beweging en 
uitdrukking van de nimmer definitief traceerbare impetus van het spreken en schrijven.  
 Deze limietbegrippen 'motoriseren' het denken zoals de tegenspraak Hegels 
systematisch uiteenzetting van de Geest 'motiveert'. Daarom werpt zijn immense 
denkbeweging licht op de werking van Nietzsches limietbegrippen, waarin deze 
hegeliaanse alomvattendheid wordt geparodieerd. De 'Entzweiung' die voor Hegel als 
een regressus ad infinitum een 'schlechte Unendlichkeit'(5.155) is132, die opgeheven 
moet worden in een 'wahre Unendlichkeit' - de zelfbeweging van de Geest die in de 
reflexiviteit doorwerkt - biedt, zodra we Hegels metafysische vooronderstelling, zijn 
'Hinterwelt' wegnemen, zicht op de zelfondermijnende 'methodische' grondslag van 
Nietzsches filosofie als afgrondelijk denken en aporetisch spreken en schrijven.  
 
3.2 Regulatieve Ideeën of regulatieve ficties?  
Laat ik Heideggers positie, als zou Nietzsche een 'omgekeerd platonisme' bedrijven - en 
Vissers herformulering ervan als een 'omgekeerd kantianisme' - nog eenmaal be-
proeven. Is het niet verleidelijk om in Nietzsches afgrondelijke gedachten een 
kantiaanse denkbeweging te herkennen? Maar zou hij hiermee niet in de metafysica 
terug'vallen', die door Kant in diens Ideeën met hun regulatieve karakter en in de 
praktische rede wordt gerehabiliteerd? Cruciaal voor het weerstaan van deze verleiding 
is een herformulering van de talige uitdrukkingen bij uitstek van kantiaanse 
schijnbewegingen: het 'alsob'karakter van de Ideeën. Dit 'als-ob' komt voort uit de 
onvermijdelijkheid van de transcendentale schijn en lijkt eveneens een voor het 
handelen geldende, wijkende horizon te bieden. Er zijn een aantal argumenten die 
inderdaad voor een kantiaanse interpretatie van Nietzsches afgrondgedachten pleiten. 
Deze vooronderstellen echter dat bijvoorbeeld de gedachte van de Übermensch een 
ethisch imperatief impliceert, waardoor Nietzsche ongemerkt de meest fundamentele 
categorie van het moderne denken in ere herstelt: vrijheid.5  
 Het heeft er inderdaad alle schijn van dat in de gedachte van de Eeuwige We-
derkeer toch een alternatief voor een categorisch imperatief wordt geformuleerd, als 
Nietzsche stelt: "Meine Lehre sagt: so leben, dass du wünschen musst, wieder zu leben, 
ist die Aufgabe - du wirst es jedenfalls!"(...). Door heel het werk heen dienen zich zulke 
imperatieven aan, tot in de laatste zin van de laatste grote aforistische tekst Götzen-
Dämmerung: "Werdet hart!"(6.161). Er zijn verschillende pogingen ondernomen dit 
conglomeraat van 'ethische imperatieven' te vertalen. Zo wijst Löwith erop dat in het 
werk van Simmel en Ewald zichtbaar wordt hoe dit pseudo-kantiaanse moment wordt 
verabsoluteerd.133 In Simmels opvatting wordt naar Löwiths mening zelfs een 

 
136 Zie: excursie 9.2.

138 Zie: O. Ewald, Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen. Die ewige Wiederkunft des Gleichen und der Sinn des Übermenschen (1903); G. 

Simmel, Schopenhauer und Nietzsche (1907).
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naadloze verbinding tussen de gedachte van de Übermensch en die van de Eeuwige 
Wederkeer gesmeed: 
 
 "Der Widerspruch zwischen der Idee der ewigen Wiederkehr des Gleichen und 
der des Übermenschen hebt sich dadurch auf, daß diese ebenso wie jene "ihrem eigent-
lichen Sinne nach nur ein Regulativ und Prüfstein für unser Verhalten ist". Der 
Übermensch ist für Simmel nicht der Name für eine letzte Verwandlung, durch die 
Zarathustra zum Kinde erwacht, sondern eine endlos-unendliche 'Aufgabe' im 
Kantischen Sinn. Die Lehre vom Übermenschen hat den Sinn des Imperativs: in jedem 
Augenblick so zu leben, "als ob wir ewig so lebten, d.h. als ob es eine ewige 
Wiederkunft gäbe"(Löwith 1935/86: 205). 
 
Voor Löwith veronderstelt deze ethische interpretatie echter nog een metafysica, 
waarin de transformatie van de dichotomieën zijn-worden en eindigheid-oneindigheid 
gefundeerd moeten worden.134 Hijzelf meent dat het ethisch aspect "nur ihre eine, 
anthropologische Seite, ohne die zugehörige, welthafte Kehrseite"(Löwith 1986: 91) is, 
die een aanvulling vanuit een kosmologische, door de toenmalige natuurwetenschap 
geschraagde dimensie vergt. Zodra deze ingecalculeerd wordt, ontstaat er echter weer 
een tegenspraak: hoe kunnen we nog iets willen als er sprake is van een ontologische 
noodzaak? Alleen de amor-fati biedt uitkomst uit deze impasse.   
 Ook Hans Vaihinger die in Die Philosophie des Alsob (1924) de schijnproble-
matiek bij Kant en Nietzsche vergelijkt, meent een zekere continuïteit te constateren in 
het werk van Nietzsche, die, zou de waanzin niet hebben toegeslagen, deze ertoe zou 
hebben aangezet, 
 
 "... nachdem er die schlimme Seite der religiösen Vorstellungen so schonung-
slos aufgedeckt hatte, auch deren gute Seite hervorzuheben und sie eben als nützliche, 
ja als notwendige Fiktionen wieder anzuerkennen"(Vaihinger 1924: 362). 
 
Vaihinger probeert een brug te slaan tussen het werk van Kant en Nietzsche.  In het 
derde deel van het boek analyseert hij Kants werk vanuit een 'radikal-fiktionalistische' 
optiek. Daarbij beseft hij overigens, dat hij met de exclusieve nadruk op dit aspect het 
'metaphysisch-vermittelnde' aspect geheel buiten beschouwing laat.(Vaihinger 1924: 

 
139 Wohlfart benadrukt terecht dat de vele perspectieven die in Nietzsches werk worden gegenereerd niet aan het 'ethische' perspectief 

ondergeschikt kunnen worden gemaakt. Hij stelt tevens dat de 'esthetische' interpretatie niet naast de kosmologische, antropologische of 

ethische 'verklaringen' kan worden geplaatst, wat naar mijn mening hierop neerkomt dat esthetiek en ethiek niet tegen elkaar worden 

uitgespeeld: "so kann (...) nicht von einem Entweder/Oder die Rede sein"(Wohlfart 1982: 110). Ze gaan in elkaar over, zijn veeleer twee 

kanten van dezelfde medaille. Nietzsches eigen opmerkingen roepen echter de kritische gedachte op, of er hier toch niet weer een nieuwe, 

hoewel wellicht meer radicale metafysica wordt bedreven. Hij zou dan met zijn 'Äternalistische Gegenmythos' zelfs achter Kants kritische 

filosofie terugvallen. (Zie: Wohlfart 1982: 111n) Als dit het geval is, zoals Heidegger beweert (Heidegger 1961: I.448), dan moeten we 

inderdaad Nietzsches oordeel over zijn eersteling als zou er van een 'Artistenmetaphysik' sprake zijn, voor zijn hele werk reserveren. Ik hoop 

overtuigend te hebben aangetoond, dat dit een te smalle lezing van Nietzsches werk veronderstelt.
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268) De kern van Vaihingers lezing betreft het onderscheid tussen fictie en hypothese 
(Vaihinger, 1924: 262), waarbij de eerste zich van de laatste onderscheidt door een 
expliciet 'Bewußtsein der Fiktivität'(Vaihinger, 1924: 136). Zo zou een hypothese als de 
"adäquate Ausdruck der noch unbekannten Wirklichkeit", gebaseerd zijn op een fictie 
als "inadäquate, subjektive, bildliche Vorstellungsweise"(Vaihinger, 1924: 264). Als we 
dit tegen de achtergrond van Nietzsches opvatting lezen van "der Mensch als eine 
Vielheit von 'Willen zur Macht" wiens afzonderlijke hartstochten "nur fiktive 
Einheiten"(12.25) zijn, dan treedt onmiddellijk de reeds kantiaanse toon van Vaihingers 
taal naar voren: fictie is een subjectief gegeven, hypothese een voorstadium van het 
werkelijke. Vaihingers schijnbegrip is al kantiaans. 
 Maar laten we Vaihingers redenering nog even volgen. Het 'alsob' bergt volgens 
hem een tweetal posities in zich. In het oordeel "A is op te vatten, 'als-ob' het B zou 
zijn" ziet hij de samenvatting van een gelijkstelling (als/wie) en een conditionele bijzin 
(ob/wenn), die "aber nun verschwiegen und unterdrückt (ist) und zwischen dem 'als' 
und 'ob' mitten inne (liegt)"(Vaihinger, 1924: 254). Het hypothetisch karakter van dit 
oordeel verdwijnt, zodra tot een factisch bestaan wordt besloten. Dit leidt tot een aantal 
kritische opmerkingen ten opzichte van Kants theoretische en praktische filosofie. De 
fictieve premisse verdwijnt in de vermeende hypothese:  
 
 "Somit wird hier ein unmöglicher Fall fingiert, aus ihm werden die notwendi-
gen Konsequenzen gezogen, und mit diesen Konsequenzen, welche doch auch unmög-
lich sein sollten, werden Forderungen gleichgesetzt, welche aus der bestehenden 
Wirklichkeit selbst nicht folgen"(Vaihinger 1924: 255). 
 
Het verborgen fictieve oordeel zou niet op een van de categorieën van Kants 
categorieëngroep van de modaliteit zijn terug te voeren. Het maskeert een kluster van 
hypothetische en categorische momenten, "denn es setzt einen unmöglichen Fall und 
zieht aus diesem die notwendigen Konsequenzen: es ist problematisch, assertorisch, 
sogar eventuell apodiktisch"(Vaihinger 1924: 258/59). Het fictieve ontbreekt in deze 
opsomming. 
 Vaihingers analyse levert nog meer interessante kritiekpunten op. Zo wijst hij 
erop, dat bij fictie in tegenstelling tot de hypothese niet denkbaarheid, maar, gegeven de 
'Selbstwiderspruch', logische inconsistentie en principile ondenkbaarheid het criterium 
is. De overeenkomst met de door mij in kritiek op de kentheorie ontwikkelde aporie-
notie springt direkt in het oog. Bovendien wijst de wiskundig georiënteerde Vaihinger 
hier op de infinitesimaal, die samenhangt met dat wat ik hiervoor het asymptotische 
moment135 heb genoemd: "dieser Selbstwiderspruch zeigt sich in den Antinomien, 

 
140 Als Kant het transcendentale karakter van de schijn wil 'illustreren' grijpt hij terug op de optische illusie van de opkomende maan. In een 

andere context hanteert hij opnieuw een astronomische metafoor. Daarin steekt het thema van de kosmologische grondslag van de 

categorieën weer even de kop op. De principes die aan de beweging van de planeten ten grondslag liggen, kenmerken zich volgens hem 

daardoor, "daß sie transzendental zu sein scheinen, und, ob sie gleich bloße Ideen zur Befolgung des empirischen Gebrauchs der Vernunft 
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welche durch Hypostasierung der Fiktionen entstehen"(Vaihinger 1924: 265). De 
hypostasering van de Idee als het denkbare reguleert het kenbare, maar vernietigt 
tegelijkertijd door de antinomie het denken. Hier schuiven hypothese en fictie in elkaar. 
Vaihinger radicaliseert deze kantiaanse schijnbeweging door te laten zien dat de 
kantiaanse schijn, die vastzit op de antinomische structuur van de rede, in het fictieve 
karakter van de Ideeën wordt gefundeerd. Er kan dus nimmer sprake zijn van een 
oplossing van de schijn of de fictie, hoogstens van een pragmatische transformatie 
ervan in de hypothese, die vervolgens weer aan een 'Selbstwiderspruch' ten prooi valt.  
 Zoals gezegd zou volgens Vaihinger Nietzsche na een hypothetische en een 
dogmatische presentatie als een logisch implicaat het regulatief-fictieve karakter van 
zijn afgrondelijke gedachten hebben uitgewerkt. Dit begrijpt hij als een ethiek. 
Vaihinger ziet daarbij echter over het hoofd dat de problematiek van de schijn, waaruit 
Nietzsches fictiebegrip voortkomt, al bij voorbaat een ander gehalte heeft dan bij Kant. 
Het laat een dergelijk vanuit de werkzaamheid van de rede zelf ontsproten regulatief 
moment voor het willen, nooit toe. Nietzsches onttakeling van het wilsbegrip en de 
specifieke wijze waarop hij zijn notie van de schijn ontwikkelt, verhindert dit. 
Vaihingers wens om in de gedachte van de Eeuwige Wederkeer evenals Ewald en 
Simmel 'eine pädagogische regulative Idee' of 'eine solche heuristisch-pädagogische-
utopische Fiktion'(Vaihinger 1924: 363) te zien kan dan ook niet anders dan voor altijd 
onvervuld blijven. 
Eén blik in Götzen-Dämmerung zou voldoende zijn geweest, met name in de beroemde 
passage over het opgeven van de tegenstelling schijnbare-ware wereld, om deze 
interpretaties te logenstraffen. Daar diskwalificeert Nietzsche Kants regulatieve ideeën 
immers als potentiële dragers van zijn afgrondelijke gedachten. In een in zes punten 
uiteengezette "Geschichte eines Irrthums"(6.80), waarin hij de stadia aangeeft van de 
wijze waarop in het westerse denken de problematiek van de schijn is gethematiseerd, 
verwijst hij na Plato en het christendom met de volgende zin naar Kant:  
 
 "3. Die wahre Welt, unerreichbar, unbeweisbar, unversprechbar, aber schon als 
gedacht ein Trost, eine Verpflichtung, ein Imperativ.  
 (Die alte Sonne im Grunde, aber durch Nebel und Skepsis hindurch; die Idee 
sublim geworden, bleich, nordisch, königsbergisch)."(6.80) 
 
Als we rekening houden met de gedachte dat Nietzsche pas in een zesde stadium - na 
positivisme en nihilisme - zijn eigen positie naar voren schuift, dan betekent dit min-
stens dat naar zijn eigen mening de afgrondelijke gedachten het kantiaans regulatieve 
karakter te boven zijn gekomen.  

 
enthalten, denen der letztere nur gleichsam asymptotisch, d.i. bloß annäherend folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen, sie gleichwohl, als 

synthetische Sätze a priori, objektive, aber unbestimmte Gültigkeit haben, und zur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in 

Bearbeitung derselben, als heuristische Grundsätze, mit gutem Glück gebraucht werden, ohne daß man doch eine transzendentale 

Deduktion derselben zu Stande bringen kann, welches, wie oben bewiesen worden, in Ansehung der Ideen jederzeit unmöglich ist"(IV.579; 

B691,92/A663,64).
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 Maar is de parodiërende toon in Nietzsches opmerkingen, zelfs in de formu-le-
ring van de imperatief, deze interpreten dan volledig ontgaan? Op de een of andere 
manier wordt in al deze interpretaties de rol die Nietzsche de taal toedicht en de wijze 
waarop het leven via een als semiotiek opgevatte taal als exclusieve toegang het 
zelfbewuste denken steeds weer ontwricht, hogelijk onderschat. Tegen de achtergrond 
van de Amor Fati gedachte, waarin niet zozeer sprake is van een 'Sollen' alswel van 
een 'Müssen', evenmin van een 'ich will' maar van een 'ich bin', kan er hoogstens sprake 
zijn van "Ersatz (...) des kategorischen Imperativs durch den Natur-Imperativ"(12.348). 
Evenals de pre-socratische mens is de door Nietzsche geviseerde 'mens' deel van een 
bestaan waarin hij, zoals in de moderniteit wèl het geval zal zijn, niet als een subject 
tegenover een door hem geobjectiveerde wereld staat. De taak die het denken 
toegemeten krijgt, is de orde der dingen te vatten zonder zichzelf, zijn zelfbewustzijn 
of subjectiviteit tot het bewegend centrum ervan, tot perpetuum mobile te maken. Ik 
ben op grond van het voorgaande van mening dat de 'Natur-Imperativ' slechts 
belichaamd kan worden, dat deze met andere woorden alleen gegeven is als een in 
zichzelf volledige daad, die niet op een doel gericht is, noch zich vanuit iets buiten 
zichzelf laat waarderen, maar die juist omdat zijn daadkracht waardescheppend is, tege-
lijkertijd is en moet zijn. Alleen dan is te begrijpen dat het 'ich will' zich als een 'ich bin' 
aandient en het 'ich bin' pas op een moreel-psychologisch niveau een 'es soll' denkbaar 
maakt. 
Het lijkt mij dus niet om een kantiaans regulatief te gaan. Maar wat is dan het 'ethisch' 
statuut van de afgrondelijke gedachten? Vaihingers fictie-begrip kan, als we de eerdere 
opmerkingen van Nietzsche over het imaginaire van oorzaken, gevolgen, kortom deze 
hele 'Fiktions-Welt' daarin implementeren, wel als uitgangspunt dienen. Als we Nie-
tzsche zelf aan het woord laten, valt op dat in zijn tegendraadse manier van formuleren, 
het door hem beproefde methodische procedé doorwerkt om twee onverenigbare be-
grippen aan elkaar te koppelen. Het gaat in deze opmerking weliswaar om het 
onvoorwaardelijke, het 'Unbedingte', maar het is meer dan een heideggeriaanse 
woordspeling mijnerzijds om hierin in creatief-affirmatieve zin tevens het 
evenementiële aspect van de werkelijkheid te herkennen: de aard van de werkelijkheid 
vóór de logische schijnbeweging, die haar 'dingmatigheid' heeft gecreëerd. Zodra 
'regulatief' en 'fictie' beide kantiaans geïnterpreteerd worden, zijn ze onverenigbaar, 
maar bij Nietzsche wordt de ruimte van het denkbare juist opgerekt, doordat beide 
termen worden verbonden:  
 
 "Meine Grundvorstellungen: 'Das Unbedingte' ist eine regulative Fiktion, der 
keine Existenz zugeschrieben werden darf, die Existenz gehört nicht zu den nothwe-
ndigen Eigenschaften des Unbedingten. Ebenso 'das Sein', die 'Substanz' - alles Dinge, 
die nicht aus der Erfahrung geschöpft sein sollten, aber thatsächlich durch eine 
irrthümliche Auslegung der Erfahrung aus ihr gewonnen sind"(11.633). 
 
Ook "die arithmetischen Formeln sind ebenfalls nur regulative Fiktionen" (Nietzsche 
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1969/1977: 331/2) en "das Muster einer vollständigen Fiction ist die Logik"(11.505) 
Deze negatieve kwalificatie komen voort uit Nietzsches kritiek dat de schijn hier niet 
wordt geaffirmeerd. De semiotiek treedt hier weer in haar negatief-kritische zin naar 
voren: 
 
 "Dadurch daß wir jene Fiction als Schema anlegen, also das thatsächliche 
Geschehen beim Denken gleichsam durch einen Simplifications-Apparat filtriren: 
bringen wir es zu einer Zeichenschrift und Mittheilbarkeit und Merkbarkeit der logi-
schen Vorgänge. Also: das geistige Geschehen zu betrachten, wie als ob es dem Schema 
jener regulativen Fiktion entspräche: die ist der Grundwille"(11.505). 
 
Zien we zich dwars door deze 'Grundwillen' een 'Abgrundwillen' aftekenen? Zijn deze 
regulatieve ficties dan fictieve eenheden, illusoire kristallisaties, talige verdichtingen: 
"bevor also 'gedacht' wurde, muß schon gedichtet worden sein, der formende Sinn ist 
ursprünglicher als der 'denkende'(11.636)? Kunnen, gegeven dit inzicht in het 'dichten', 
deze fixaties in de moreel-psychologische sfeer van het bewustzijn weer in beweging 
worden gebracht? En toont zich in deze 'problematisering' Nietzsches genealogische 
onderneming in haar meest verstrekkende consequenties? Zolang de afgrondelijke 
gedachten hun genealogische en perspectivische karakter behouden is er in ieder geval 
in nietzscheaans opzicht geen enkel probleem. Blijft dit methodisch wantrouwen, als 
een mengeling van argwaan en vermoeden, echter uit, dan zullen ze onvermijdelijk het 
karakter van een dergelijke fictie aannemen. Nietzsches affirmatie van de schijn maakt 
zijn afgrondelijke gedachten tot 'zuivere' ficties, dat wil in termen van een oude 
oppositie zoveel zeggen als louter vormelijk: esthetisch. Hoewel deze ficties, evenmin 
als dit bij het Unbedingte het geval is, werkelijkheid kan worden toegemeten, ontlenen 
ze toch nog zeggingskracht aan hun geproblematiseerde historiciteit. Deze historiciteit 
heeft zich in de vorm van al die regulatieve ficties waaraan wij onze waarheden 
ontlenen, in ons lijf verankerd: dit dient daarom opgevat te worden als een problemati-
sche eenheid van lichaam en geest, van fysiologische en moreel-psychologische 
elementen. De cultuur-historische bepaaldheid van het zelfbewustzijn, om het in iets 
toegankelijker terminologie te stellen, wordt als lijf - en niet door het lijf - belichaamd. 
Het fictionele karakter van het geatomiseerde - 'verdinglijkt' zou een elegantere en 
toepasselijker term zijn - resultaat, het autonome subject, kan slechts op straffe van 
'zelf'verlies worden onderkend, als we met Nietzsche het Zelf als een andere gestalte 
van het lijf opvatten.  
 
4 Filosofie als experiment: denken als metamorfoserende ervaring 
Als 'zijn', 'substantie' en al die andere 'Dinge' "... thatsächlich durch eine irrthümliche 
Auslegung der Erfahrung aus ihr gewonnen sind", is dan de letterijk ontzettende 
ervaring die Nietzsche ten slotte als een talige moker smeedt om deze gestolde leugens 
te verbrijzelen, deze 'ervaring' van het leven het 'laatste' referentiepunt? Welke 
'Erfahrung' beoogt Nietzsche en hoe laat deze zich 'kennen'? Uit zijn negatief-kritische 
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opmerking, dat deze ficties "nicht aus der Erfahrung geschöpft sein sollten"? blijkt niet 
alleen dat voor hem deze door waarheid geschraagde ficties zelf nog resultaat zijn van 
een waarderende wil tot waarheid, maar wordt tevens onmiskenbaar duidelijk dat het 
hier blijkbaar niet om de door Kant geconcipieerde ervaring gaat: deze is immers reeds 
oordeelsmatig bepaald, dat wil zeggen kenbaar. Evenmin kan het de hegeliaanse 
"Erfahrung des Bewußtseins" zijn die Hegel met en in zijn Phänomenologie des 
Geistes tot een ware wetenschap heeft pogen om te vormen. Een wetenschap die naar 
zijn mening niet langer meer 'filosofie' of 'wijsbegeerte', maar 'wirkliches 
Wissen'(H3.14) zou mogen heten.  
 Nietzsche beoogt in zijn aporetisch filosoferen wellicht een 'ervaring' die deze 
oordeelsmatige en zelfreflexieve ervaring ondenkbaar 'grondt'. Als dat zo zou zijn, wat 
voor filosofie zet zich dan in al de schijnbewegingen door? Wat voor ervaringsdenken 
vormt het kloppende hart van Nietzsches levensfilosofie of vitalisme? Hoe laat het 
'wezen' van het zijn, zoals het in Die Geburt der Tragödie nog heette, zich in deze 
filosofie denken? Hoe laat het zich kennen? Hoe geeft het zich te denken? Ietwat ove-
rtrokken bestempelt Nietzsche de filosoof die dit denken belichaamt "als einen 
furchtbaren Explosionsstoff, vor dem Alles in Gefahr ist ..."(6.320). Voor alles en allen, 
dus ook voor zichzelf.  
 Daar ook dit denken zich noodzakelijk van ficties moet bedienen, kan het zich 
slechts ontplooien in het zelfondermijnende besef dat zijn eigen fixaties, hoe 
onontkoombaar dan ook, niettemin in een voorlopigheid staan die nergens op uitloopt. 
Nietzsches filosoferen staat niet meer tegenover het leven en het eraan inherente lijden: 
het leven dat zich erin doorzet, maakt zichzelf door de 'Widersprüchlichkeit' van dit 
denken waarachtig. Deze formulering lijkt mij adequater dan de eerder gehanteerde 
waarin het denken het leven draaglijk zou maken: daarin licht nog teveel het beeld van 
de kameel op en wordt nog een instrumentele verhouding tussen leven en denken 
gesuggerreerd. Welnu, dit ervaringsdenken lijkt mij zowel in overdrachtelijke als in 
letterlijk zin: experimenteel.6 De kern van dit woord duidt op datgene waarop Nietzsche 
vanaf het begin van zijn werk de aandacht heeft gericht: een 'ervaring' of 'experientia' 
die betekenissen als 'poging', 'proef' en 'ondervinding' in zich draagt. Dat het gevaar 
waarop Nietzsche zelf wijst erin verdisconteerd is, blijkt uit het radicale karakter van 
deze ervaring: het 'ex' wijst op een beweging die tot zijn eind wordt gevoerd, terwijl de 
basis 'peritus' - in ieder geval volgens Heidegger - verwant is met het latijnse 
'periculum' dat 'gevaar' betekent. 
 Wordt met de introductie van deze ervaringsdimensie in Nietzsches filosofie als 
proef en beproeving de pre-socratische connotatie van de term 'a-porie' nieuw leven 
ingeblazen? Vanuit haar begripsontwikkeling laat het beeld van de afgrond zich precies 
daar situeren waar de doorgang van het discursieve denken wordt geblokkeerd en in het 
verstoken zijn van discursieve bestaansmiddelen een duizelingwekkende ervaring van 
het leven wordt opgeroepen. Deze 'mystieke' omslag lijkt mij te rijmen met het 
experimentele karakter van Nietzsches denken. Om dit vanuit een verwant filosofisch 
perspectief iets meer te verduidelijken wend ik mij tot een aantal korte aantekeningen 
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opgenomen in Beiträge zur Philosophie die Heidegger over de term 'experiment' 
maakt. Daarmee hoop ik nogmaals te illustreren hoe dicht Heidegger in zijn 
'zijnsdenken' Nietzsches aporetisch filosoferen nadert. In Heideggers optiek gaat het om 
de transformatie van 'ervaring' van een gebeurtenis die op de mens afkomt naar het 
natuurwetenschappelijke, dat wil zeggen volledig door de mens controleerbare experi-
ment. Daartoe wordt met steekwoorden 'ein Durchblick' gegeven "durch die Stufen und 
Weisen des 'Erfahrens', in deren Zusammenhang das 'Experiment' gehört"(Heidegger 
1989: 159). De betekenislagen die Heidegger vervolgens afgraaft, worden in de kop van 
de paragraaf weergegeven waarin naast de negatief-kritische denkbeweging "experiri - 
experientia - experimentum - 'Experiment'" de meer affirmerende reeks van "empeiria - 
Erfahrung - Versuch"(Heidegger 1989: 159) doorklinkt. 
 Instructief is de bijkomstigheid, dat in het grondwoord 'er-fahren' waarin wordt 
uitgedrukt dat de mens op iets stoot, connotaties als 'Affektion' en 'Sinnesempfin-
dung'(Heidegger 1989: 161) terugkeren. In dit 'stoßen' klinkt zowel het stuitende als het 
passief-affectieve element door, dat in Nietzsches door de krachtenmetafoor ingegeven 
weerstand-notie zo'n belangrijke rol speelt. Dit passieve element - ik heb dit reeds in de 
bespreking van de affectiviteit bij Nietzsche benadrukt - wordt in de westerse filosofie 
geleidelijk aan getransformeerd tot een actieve bemoeienis met dat wat ons niet direkt 
aangaat. Gaat het 'stuiten op' via het 'aanstoot nemen' over in een duwen en trekken om 
de dingen in de door de mens gewenste richting te sturen? Ligt hier weer een 
verbinding met de zingevingsstrategien? In het uitproberen en ingrijpen - loep en 
microscoop worden hier door Heidegger expliciet als media genoemd - krijgt de 
moderne activistische betekenis van 'experiment' langzamerhand zijn beslag. In het 
experiment werkt aanvankelijk vooral de behoefte door om de leerstellingen van de 
'auctoritas' vanuit de empirie ter discussie te stellen. Het scholastische 
becommentariëren wordt met een beroep op de 'empirie' doorbroken. Dit oppositionele 
element blijft het experimentele denken van Nietzsche aankleven.  
 Terwijl het wetenschappelijke denken zich in toenemende mate "auf die 
Herausstellung einer Regel"(Heidegger 1989: 161) oriënteert, lijkt Nietzsche dit 
hypothetische element, zoals Vaihinger tegen beter weten in aangaf, te radicaliseren en 
terug te voeren op de fictiviteit van wetenschappelijke categorieën en van het 
hypothetische "wenn-dann" karakter ervan. In die zin is Nietzsches denken door en 
door ont-regelend. Wat hij doet ontploffen is precies dat wat Heidegger als de kern van 
het moderne experiment aanduidt: het 'Naturbegriff'(Heidegger 1989: 166). Het 
nietzscheaanse perspectivisme klinkt ten slotte onmiskenbaar door in Heideggers 
slotzinnen: "Auch eine Beschreibung ist schon 'Auslegung', etwas als 'Farbe', als 'Ton', 
als 'Größe'. Auslegung und Auslegung ist verschieden. Physikalische 
Auslegung!"(Heidegger 1989: 166).136

 
142 Een van de meest actuele gestalten van deze gedachtenlijn vinden we bij Jean-Luc Nancy, die daarin door Heidegger is beïnvloed. Zie: 

Jean-Luc Nancy, L'expérience de la liberté (1988): "Une expérience, c'est-à-dire d'abord la rencontre d'une donnée de fait, ou bien, dans un 

lexique moins simplement positif, l'épreuve d'un réel (en tout cas, l'acte d'une pensée qui ne conçoit, ou n'interroge, ou ne construit ce qu'elle 
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 Met deze heideggeriaanse gedachte in het achterhoofd wordt het aannemelijk 
om Nietzsches eigen kenschets als zou zijn denken een 'Experimental-Philosophie' zijn, 
te verbinden met het ervaringsmoment dat in zijn afgrondelijke gedachten doorwerkt. 
Nietzsches filosofie ontwikkelt zich sprongsgewijs van een experiment met de 
metafysica - dat wil zeggen: het afbreken van haar autoriteit - via een experiment met 
de taal naar een filosoferen waarin het leven oplicht en het 'wezen' van de werkelijkheid 
'in ervaring' wordt gebracht. Pas in deze laatste vorm wordt het nihilisme 'overwonnen' 
of beter: als zodanig waardeloos, dat wil zeggen zonder effecten of werkingen: 
 
 "Eine solche Experimental-Philosophie, wie ich sie lebe, nimmt versuchsweise 
selbst die Möglichkeiten des grundsätzlichen Nihilismus vorweg: ohne daß damit 
gesagt wäre, daß sie bei einem Nein, bei einer Negation, bei einem Willen zum Nein 
stehen bliebe. Sie will vielmehr bis zum Umgekehrten hindurch - bis zu einem dionysi-
schen Jasagen zur Welt, wie sie ist ..."(13.492). 
 
Het Ja-zeggen, - "meine Formel dafür ist amor fati" -, de affirmatie, is echter geen 
omkering van een ontkenning. Evenals dit voor de Übermensch geldt, staat affirmatie 
slechts tegenover negatie zolang de eerste vanuit de nihilistisch optiek van de laatste 
wordt geïnterpreteerd. Filosofie wordt een experiment: een discursieve toonzetting van 
een spanning die zindert tussen fysiologische zinloosheid en een moreel-psychologi-
sche be-zinning.  
 De onstuitbare 'Umwertungs'-drang komt uit het zelfsplijtend vermogen van 
het leven zelf voort. Zij treft, zodra zij haar pijlen op de geschiedenis afschiet, haar 
eigen tijd in het hart: "Was verlangt ein Philosoph am ersten und letzten von sich? 
Seine Zeit in sich zu überwinden, 'zeitlos' zu werden"(6.11). Met deze oneigentijdsheid 
wordt geen onsterfelijkheid beoogt, maar een onmogelijke positie buiten de tijd 
geviseerd. Deze 'unzeitgemäße' houding is daarom op zich niet meer te waarderen. Zij 
is waardeloos als de daad: de waardering ervan veronderstelt immers de morele 
categorieën die ontwricht worden. Maar, zo merkte Nietzsche voorafgaand aan dit 
fragment op, "wenn ich Moralist wäre, wer weiss, wie ich's nennen würde! Vielleicht 
Selbstüberwindung".  
 Ziedaar de filosoof Nietzsche: "wie man wird, was man ist". De nadruk ligt hier 
niet op 'zijn', evenmin op 'worden', maar op de pathos, dat wil zeggen op een differenti-
ële spanning, waarvan de oppositie leeft. Hoewel vanuit een modernistische lezing het 
tegendeel zou worden verwacht, veronderstelt deze uitspraak "dass man nicht im 
Entferntesten ahnt, was man ist" (6.293). Pathos is dan het onontkoombare gevoel dat 
voortkomt uit de spanning die opgeroepen wordt door de ervaren noodzaak van een 
identiteit binnen de chaotische veelheid van het leven. Aan deze ervaren noodzaak 

 
pense qu'en étant d'abord prise et lancée, comme pensée, par cela même), mais aussi, et selon l'origine du mot 'expé-rience', dans la peîra 

et dans l'ex-piri, une tentative menée sans réserves, livrée au péril de son propre manque d'assise et d'assurance dans cet 'objet' dont elle 

n'est pas le sujet, mais la passion, exposée comme l'était en haute mer le pirat (peiratès) qui tentait librement sa chance"(Nancy 1988a: 25).
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ontleent de utopische intentie, eigen aan de bewustzijnsfilosofie met haar primaat van 
de vrijheid haar bestaansrecht. In deze tragische spanning - onmogelijk, maar 
noodzakelijk - voltrekt zich Nietzsches filosoferen. Door het ontbreken van een essentie 
en een doel gaat iedere handeling gebukt onder een dubbele last: volstrekte zinloos- en 
zinvolheid. Deze tragische ervaring bepaalt het "grundsätzlichen Experimentalcharakter 
seines Philosophierens"(Löwith 1986: 15) dat ook Löwith Nietzsche vanaf zijn eerste 
teksten tot in de uiteenzetting van de afgrondelijke gedachte van de Eeuwige 
Wederkeer toedicht.  
 Had Nietzsche zelf niet reeds in Die Geburt der Tragödie dit experiment van de 
mens met zichzelf aangekondigd, toen hij in deze eerste poging de hegeliaanse 
dialectiek te ontwrichten en toch ook het kantiaanse dualisme achter zich te laten 
concluderend opmerkte: "Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk 
geworden. (...) Der edelste Thon, der kostbarste Marmor wird hier geknetet und 
behauen, der Mensch..."(1.30).137 De mens is materie, aambeeld en hamer tegelijk. 
"Begrijpt u deze tegenstelling?", vraagt Nietzsche zijn lezer later in Jenseits von Gut 
und Böse:  
 
 "Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: im Menschen ist Stoff, 
Bruchstück, Überfluss, Lehm, Koth, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist auch Schöp-
fer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttlichkeit und siebenter Tag"(5.161) 
 
Blijkbaar wordt de mens na deze zware arbeid toch wel enige rust gegund. De metafoor 
van de zichzelf bewerkende beeldhouwer als protovorm van de latere 'Selbstüberwindu-
ng' en 'Züchtung' waaraan de kunstenaar-filosoof zich - misschien wel gehoor gevend 
aan zijn daimon of 'innerlijke' stem - moet onderwerpen, keert in de laatste teksten 
terug. In Ecce Homo voorziet Nietzsche zijn Also sprach Zarathustra van commentaar: 
"Der Mensch ist ihm (Zarathustra, ho) eine Unform, ein Stoff, ein hässlicher Stein, der 
des Bildners bedarf"(6.348). Nietzsche is zelfs bereid dit affirmatieve gebruik van de 
hamer - een bekrachtiging die eigen is aan de beeldhouwer - te herkennen bij de asceet. 
Als hij het perspectivische gehalte van de christelijke religie op zijn waarde schat, laat 
hij zich in lovende bewoordingen uit over de asceet: "der grosse Experimentator mit 
sich"(5.367). Ook in de ascese zet het leven, ook al is dit in reactieve zin, zichzelf nog 
door. Dat ascese en Züchtung daarom structurele overeenkomsten vertonen, blijkt wel 
uit zijn bewering in Zur Genealogie der Moral, dat   
 
 "ein gewisser Ascetismus (...) eine harte und heitere Entsagsamkeit besten 
Willens gehört zu den günstigen Bedingungen höchster Geistigkeit, insgleichen auch zu 

 
143 Zie: Roland Duhamel, "Orfische esthetiek. Een dialoog met Nietzsche" in: E.L.G.E. Kuypers (red.), Nietzsche nu of nooit (1990), pp. 89-103. 

Nietzsches esthetiek beantwoordt daarmee aan 'het orfisch principe', "dat wil zeggen de eigenaardige identiteit kunstgenie-

ter=kunstwerk=kunstenaar"(Duhamel 1990: 89). Nadat eerst het publiek (het receptieve aspect) onder de loep is genomen, vervolgens de 

kunstenaar (het produktieve aspect) naar voren is geschoven, komt ten slotte het accent op het kunstwerk te liggen. 



 262

 I. Nietzsche. Denken van en in de schijn 
 

 

 

 

deren natürlichsten Folgen."(5.356) 
 
En blijkbaar met Kant voor ogen vervolgt hij, "bei einer ernsthaften historischen 
Nachrechnung erweist sich sogar das Band zwischen asketischem Ideal und 
Philosophie als noch viel enger und strenger".  
 De filosoof met de hamer moet niet alleen de Hinterwelten aan gruzelementen 
slaan, hij moet met dezelfde hamer uit het kostbaarste marmer tevens de nieuwe mens 
houwen, te beginnen bij zichzelf. Alleen dan kan het methodisch wantrouwen 
produktief worden. Onder "den Meisselschlägen des dionysischen Wel-
tenkünstlers"(1.30) gaan scheppen en vernietigen samen.  
 Na 17 jaar herneemt Nietzsche, gemotiveerd door de bewerking van de tweede 
druk van zijn Die Geburt der Tragödie, de dionysische thematiek in Götzen-Dämme-
rung. In relatie met de roes schreef hij aanvankelijk op 27-jarige leeftijd over het 
dionysische, nog bedwelmd door het hellenisme van Wagners muziekdrama's en in de 
ban van Delacroix' heidense verbeeldingswereld "das uns am nächsten noch durch die 
Analogie des Rausches gebracht wird"(1.28). Narcotische dranken en 
voorjaarsprikkelingen staan hem daarbij voor ogen. Een kleine tien jaar later blijkt hij in 
Morgenröte (1880/1) een geheel andere mening toegedaan en sneert hij sprekend over 
dronkelappen: "Der Rausch gilt ihnen als das wahre Leben, als das eigentliche 
Ich"(3.54). De toon voor de daaropvolgende tekst Die fröhliche Wissenschaft is gezet. 
Nietzsche schampert verder:  
 
 "Die stärksten Gedanken und Leidenschaften vor denen, welche des Denkens 
und der Leidenschaft nicht fähig sind - aber des Rausches! Und jene als ein Mittel zu 
diesem! Und Theater und Musik das Haschisch-Rauchen und Betel-Kauen der 
Europäer! Oh wer erzählt uns die ganze Geschichte der Narcotica! - Es ist beinahe die 
Geschichte der 'Bildung', der sogenannten höheren Bildung"(3.444) 
 
Maar in Also sprach Zarathustra spreekt deze profetische gestalte zijn afgrondelijke 
wijsheid toch weer uit in 'Das Nachtwandler-Lied', de op een na laatste paragraaf. In 
zijn laatste samenhangende werk Götzen-Dämmerung ten slotte, met de ondertitel "hoe 
men met de hamer filosofeert", dat vlak na de heruitgave van zijn eersteling verschijnt 
en kort vóórdat zijn eigen definitieve roes - de waanzin - hem in 1889 meer toe- dan 
overvalt, is er sprake van een definitieve herwaardering van de roes. In verband met de 
'psychologie van de kunstenaar' merkt Nietzsche op dat er, "damit es Kunst giebt, damit 
es irgends ein ästhetisches Thun und Schauen giebt, dazu ist eine physiologische Vor-
bedingung unumgänglich: der Rausch"(6.116).  
 In de roes wordt de mens gedreven door elkaar weerstrevende krachten. De 
metamorfoserende kracht ervan blijkt nu zijn aangrijpingspunt. De noodzaak van een 
voortdurende Umwertung, van "dies Verwandeln-müssen in's Volkommne ist - 
Kunst"(6.117). Gedreven door het gevoel van krachtsvermeerdering staat 'die 
Leichtigkeit der Metamorphose' gelijk met "die Unfähigkeit, nicht zu reagiren". Het 
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'moeten' blijkt inderdaad een "niet-anders-kunnen", de drijfveer tegelijk een 
gedrevenheid. Uit deze dubbele negatie komt evenwel geen nieuw autonoom subject 
voort, dat doelgericht handelt. Het 'wezen' dat verschijnt is tegelijkertijd passiever en 
alerter ten aanzien van de dissonantie van het leven.  
Wat zich in een spanningsvolle verhouding tot dat wat zich als een historisch bepaalde 
identiteit in een haast vanzelfsprekende zelfervaring aandient, dat wat de subject-object 
relatie telkens ontwricht, is het leven als een pathos. Deze verhouding resulteert in een 
'unzeitmäße' dubbelslachtige 'identiteit' die meer dan door een vaste kern door een reeks 
'identiteiten' wordt gekenmerkt. Precies dat lijkt mij door Klossowski te worden 
uitgedrukt in zijn overdenking van Nietzsches Eeuwige Wederkeer. Het zou enigszins 
geforceerd zijn om al die pseudoniemen die Nietzsche in zijn laatste levensdagen138 
aanneemt als een bewijs voor een dergelijke bewering te berde te brengen. Hier is 
zonder meer reeds sprake van een ziekteproces, waar pathogene factoren een rol spelen. 
Terugprojecteren van deze geestestoestand naar het werk is evenzeer misplaatst en 
getuigt van een uit filosofisch oogpunt onaanvaardbaar reductionisme.139  
Het metamorfoseren duidt op alle onbemiddelde veranderingen die zich aan het lijf 
voltrekken en die eenmaal in de moreel-psychologische sfeer van betekenis voorzien, al 
die vreemde tegenstrijdigheden opleveren, die Nietzsche ingeven te beweren dat we 
zowel heer als slaaf, rechter èn slachtoffer, ja zelfs hamer, materie èn aambeeld tegelijk 
zijn. Ook in de voorrede van Also sprach Zarathustra wordt de metamorfose gebruikt 
om in combinatie met de metafoor de Umwertung te verhelderen. In weer een andere 
context wijst Nietzsche op de metamorfose van de drie gestalten van Hegels Absolute 
Geest: kunstenaar, heilige en filosoof. De volgorde van deze als stadia van de Geest 
begrepen gestalten verandert vanzelfsprekend: kunst, religie en filosofie volgen niet op 
elkaar, maar religie, kunst en filosofie schuiven ineen, waarbij de laatste niet zozeer 
opheffing alswel een radicale gestalte van de kunst is. Filosofie, om het iets naar 
eerdere opmerkingen te vertalen, wordt geen literatuur, maar krijgt een literair gehalte 
dat vooral tot uitdrukking komt in de verleiding de taal serieus te nemen. In de 
onbedwingbare uitwijzing naar een (geproblematiseerde) werkelijkheid, die de lezer 
"op het lijf is geschreven" blijft filosofie zich van literatuur onderscheiden. De onbeslis-
baarheid wordt uitgedrukt in een andere werking van de schijn. Hoewel hij, gegeven 
zijn polemische houding ten aanzien van het christendom, heiligheid negatief moet 
afschilderen als "der Horizont des Ideals für Alles was von Natur myops ist"(6.19)140, 

 
144 Met het oog op Nietzsches preoccupatie met de taal is filosofisch van belang, dat, terwijl zijn zelfbewustzijn al aan het uiteenvallen is, hij, 

hoewel aporetisch, nog samenhangend spreekt: zijn zelfsplijting produceert nog niet louter onsamenhangend gestamel.

145 In Nietzsche-Pathographie van P.J. Möbius vindt een dergelijke reductie plaats. Nietzsches denken wordt gereduceerd tot een ziekteproces, 

dat in gang is gezet als gevolg van een veronderstelde syfilitische infectie, opgelopen in zijn jonge jaren. Zie ook: Karl Jaspers, Nietzsche. 

Einführung in das Verständnis seines Philosophierens (1950). Jaspers, die zowel psychiater als filosoof is, meent echter dat "zunächst 

abstrakt (gilt), daß der Wert eines Geschaffenen allein aus dem Gehalt des geistig Hervorgebrachten zu sehen und zu beurteilen ist: die 

Kausalität, unter deren Einfluß etwas entsteht, besagt nichts über den Wert des Entstandenen"(Jaspers 1950: 101).

146 Het myopse karakter duidt weer op de visuele metafoor die in de verwerving van kennis besloten ligt. Myops dat letterlijk 'bijziend' of 

'kortzichtig' betekent, moet Nietzsche uit een van de medische teksten hebben gehaald die hij toentertijd las. In de etymologie ligt de dubbele 
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waardeert hij, evenals dit ten aanzien van de asceet het geval is, de weliswaar reactieve, 
maar niettemin hoogst produktieve kracht van het christendom soms in hoge mate. De 
overwinningsgestalte van de heilige of de liefhebbende toont ons de mens met de 
hoogste mate van piëteit voor de geschiedenis, die van het genie: de mens die de mens 
boven zichzelf scheppend kan verheffen, en die van de filosoof: de 'vrije geest' die 
zonder jezuiet te worden, toch het onlogische van het bestaan begrijpt. Deze laatste 
kwaliteit wordt Zarathustra toegedicht. Ethiek, esthetiek en filosofie blijken ten slotte 
onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten van een grote stijl, die zelf geen ontken-
ning van de tegenspraak meer is: 
 
 "Die Macht, die keinen Beweis mehr nöthig hat; die es verschmäht zu gefallen; 
die schwer antwortet; die keine Zeugen um sich fühlt; die ohne Bewusstsein davon lebt, 
dass es Widerspruch gegen sie giebt; die in sich ruht, fatalistisch ein Gesetz unter 
Gesetzen: Das redet als grosser Stil von sich"(6.119). 
 
De grote stijl van het leven blijft spreken in een gestileerde taal. Volgens Colli heeft 
Nietzsche, nadat hij "diese Hülsen (de abstracte begrippen, ho) der Philosophie nach 
sämtlichen möglichen Mustern kombiniert und die widersprüchlichsten, paradoxesten 
Bedeutungen daraus abgeleitet (hatte)"(13.664), een laatste poging gedaan "das Leben 
aus sichselbst zu holen". In Colli's lezing houdt dit in, dat Nietzsche vertwijfelde 
pogingen doet opnieuw 'das stilistische Wunder' tot stand te brengen, waarin "Form und 
Inhalt miteinander verschmelzen können"(13.665). 
 Naarmate Nietzsches feitelijke waanzin nadert worden zijn aantekeningen 
autobiografischer. Wil hij zijn voortschrijdende desintegratie tegenhouden via zijn 
schrijfarbeid, die zich, ondanks de fragmenterende werking ervan, nog op een 
samenhangend verleden oriënteert? Het is verleidelijk om de afgrondelijke gedachten, 
die Nietzsche aan het eind van zijn 'normale' leven overigens systematischer dan ooit 
uiteenzet, te zien als een uitdrukking van zijn geestelijke aftakeling. Colli suggereert dit 
enigszins. Door hem wordt in deze verholen psychologisering naar mijn mening nog op 
pseudo-metafysische wijze de vorm-inhoud oppositie als in een meta-beweging 
toegespitst op de relatie tussen denken en leven. Nietzsche tracht, in ieder geval in mijn 
lezing van zijn werk, de relatie tussen denken en leven anders, dat wil zeggen vanuit 
een stijl te herformuleren. In de stijl is dan niet alleen sprake van een inwerking van het 
leven op het denken, maar tevens van een produktieve terugwerking van het denken op 
het leven: de zelf op diffuse wijze uit dit leven voortgekomen inzichten herwaarderen 
het leven als ervaring. Maar dan blijkt het denken niet meer in pejoratieve zin 
esthetisch, dat wil zeggen: louter formeel. Uiteindelijk wordt denken zelf een ervaring, 
die ogenschijnlijk omwille van zichzelf, maar in feite als een hoogst intensieve uiting 

 
lading van het sluiten (het griekse 'muein') van de ogen en van de lippen, terwijl het griekse stamwoord naast 'bijziend' tevens 'spoor', 'prikkel' 

en 'horzel' geeft. 
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van de afgrondelijke ervaring van het leven wordt gezocht en genoten.141 Leven wordt 
in en als denken een experiment met zichzelf in de ruimste zin van het woord. Het is 
geen experiment in de vorm van een gecontroleerde toepassing ter verificatie of 
falsificatie van opgedane inzichten, maar een esthetische ervaring van een dynamische 
pathos, dat zich in het denken als een voortdurende verandering aandient. Leven blijkt 
een tuimeling, die door een bepaalde blik richting en betekenis krijgt.  

 
147 Deleuze meent dat Nietzsche een filosofie heeft ontwikkeld waarin leven en denken op geheel nieuwe wijze in elkaar overgaan: "il ne faut se 

contenter ni de biographie ni de bibliographie, il faut atteindre à un point secret où la même chose est anecdote de la vie et aphorisme de la 

pensée. C'est comme le sens qui, sur une face, s'attribue à des états de vie et, sur l'autre face, insiste dans les propositions de la 

pensée"(Deleuze 1969: 153).
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127 Deze 'vertige logique' brengt hem in verwarring en doet hem duizelen. Dit zou wel eens de achtergrond kunnen zijn

van Klossowski's nagenoeg onbegrijpelijke opmerking: "La volonté de puissance est le terme qui doit exprimer la force
même"(Klossowski 1969: 155). 

128 In de etymologie van 'differentie' is dit gynaecologische aspect ook aanwezig. Het betekent letterlijk: 'uiteen-dragen', een betekenis waar het activistischer 'uiteen-zetten' zeker

verwantschap mee vertoont. In dit 'dragen' klinkt het indo-germaanse 'dragen' van de zwangerschap door. Het 'baren' vertoont op zijn beurt een duidelijke verwantschap met de problematiek van de schijn:

naast 'ontdekken', 'schreeuwen' ("veel misbaar maken") betekent het ook 'tonen' en 'blijk geven'. Zie: Van Dale, Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden (1989), resp. p. 200 en p. 86.

133 Volgens IJsseling in Boekenwijsheid. Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers (1995) "zou Nietzsche een van de eersten zijn geweest die aanhalingstekens gebruikte om

daarmee het gebezigde woord een andere betekenis te geven of om zich van de traditionele betekenis te distantiëren"(IJsseling 1995: 36).

135 Dat 'limes' als 'grenslijn', 'grens' zowel het kantiaanse 'sub-lieme' als het freudiaanse 'sub-liminaal'(lett. "onder de bovenste deurbalk opgehangen", "hoog in de lucht zich bevindend",

'verheven' of 'omhoogstrevend') kleurt, zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden.

137 Niettemin verschilt deze vrijheid, deze 'soevereiniteit' fundamenteel van Kants zedelijke autonomie. De laatste is voor Nietzsche 'der physiologische Selbst-Widerspruch': "unser

moderner Begriff 'Freiheit' ist ein Beweis von Instinkt-Entartung mehr"(6.143). Precies dit ziet Gerd Kimmerle over het hoofd als hij zonder enig probleem de overgang van autonomie naar soevereiniteit

thematiseert om Nietzsche met Kant te vergelijken. Zie: G. Kimmerle 1983: 111) Ook Dohmen schakelt naar mijn mening in zijn concluderende hoofdstuk iets te gemakkelijk over van autonomie naar

soevereiniteit. Zie: Dohmen 1994: 494. Zie verder mijn ook door Dohmen op p. 582 onzichtbaar vermelde artikel: Oosterling 1991: 22-36.

141 Hoe vanzelfsprekend dit is, blijkt wel uit het gemak waarmee sommige interpreten Nietzsches denken experimenteel noemen. Zie bijv. Dohmen 1994: 235. Een gefundeerder

weergave vinden we bij Löwith. Zie verder: F. Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie (1980); W. Kaufmann, Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist (1968). Reinhart Maurer verbindt

in "Nietzsche und das Experimentelle" (in: Djuri_/Simon 1984: 7-28) de aporie met dit experimentele aspect. Hij werpt de vraag op of "eine ästhetische Vernunft der Erde und des Leibes als Aus-

weg"(Djuri_/Simon 1984: 24) zou kunnen dienen. De schijn, zo meent Maurer, biedt slechts een uitweg. Hij onderscheidt een drietal aspecten aan Nietzsches bepaling van de kunst: een ontologisch (de wereld

als kunstwerk), een antropologisch-praktisch (het bestaan als kunstzinnige daad) en een aspect dat hij als levenskunst bestempelt.(Djuri_/Simon 1984: 11) Deze drie aspecten komen samen in het

experimentele karakter van Nietzsches esthe-tiek: "Es ist das Experimentieren des Menschen mit seiner Welt und vor allem mit sich selbst. Das Experiment findet sowohl im Großen statt: gesamtges-

ellschaftlich, erdumfassend, wie im Kleinen: in der je individuellen Lebensführung"(Djuri_/Simon 1984: 13). In zijn beschrijving ervan speelt naast de modernistische problematiek van de regulatieve idee ook de

ethische spanning tussen zelfoverwinning en zelfvernietiging een belangrijke rol. Nietzsche deelt met de moderniteit volgens Maurer "die Grundaporie (...) als eines Experimentes der Menschheit mit sich

selbst"(Djuri_/Simon 1984: 20). In dit experiment gaat de identiteit wier 'Ausbildung' uitgangspunt en inzet is, verloren. Maurer concludeert tot een esthetisering van lichaam en wereld. Echter niet in

Marcuseaanse zin: "Nietzsche suchte in einer anderen Richtung. Sie läuft nicht auf Irrationalismus und Vernunftfeindlichkeit hinaus, sondern auf die Suche nach einer andersartigen Vernunft"(Djuri_/Simon

1984: 28). Dat Maurer stelt, dat dit mogelijk is "ohne daß damit Subjekteinheit preisgegeben würde" en hij dit onderbouwt met een Nachlaß-citaat, om vervolgens af te sluiten met de opmerking, dat de

maatschappelijk en politieke betekenis bij Nietzsche onduidelijk blijft, wijst er minstens op dat ook hij nog hecht aan beheersbare, cultuur-historische bemiddelingen van Nietzsches radicaal-fictief perspectief.



 
 
 
 II 
 
 
 
 
 
 APORETISCH FILOSOFEREN 
 
 Schijnbewegingen in de filosofie 
 



 



 

 

 
 273 

  

 
 
 ENTR'ACTE 1 
 
 
De nietzscheaanse schijnproblematiek wordt in dit deel toegespitst op één 
schijnbeweging: de aporie. De eerste contouren van een transformatie van de aporie 
worden geschetst: de overgang van een metafysische aporie naar wat een esthetische 
aporie zal worden genoemd. Deze transformatie heeft zich mijns inziens op de meest 
radicale wijze voltrokken binnen een voornamelijk Frans georiënteerde stroming van de 
hedendaagse filosofie. Deze wijze van filosoferen werd aanvankelijk als neo- of post-
structuralisme gemarginaliseerd148. In de loop van de afgelopen 15 jaar heeft het echter 
onder het banier van 'la pensée de la différence'(Descombes 1979: 93)149 of differentie-
denken in filosofische debatten een volwaardige plaats opgeëist en gekregen. 
 Een van de belangrijkste ontwikkelingen, waardoor de transformatie van een 
metafysische naar een esthetische aporie zich heeft kunnen voordoen, is de zogenaamde 
linguistic turn: de verschuiving van de aandacht binnen de filosofie van de con-
stituerende werking van het zelfbewustzijn voor het kenproces naar de constituerende 
rol van de taal voor het zelfbewustzijn. Een verschuiving die, zoals ik in deel I heb 
betoogd, reeds impliciet in Nietzsches werk is waar te nemen. Filosofen blijken zich 
steeds meer bewust te worden van de determinerende rol en de cultureel-historische 
bepaaldheid van het door hen bevoorrechte medium of middel.150

 Deze verschuiving, die vanaf het midden van de negentiende eeuw waarneembaar 
is, impliceert onder andere dat filosofische problemen anders worden geformuleerd. Na 
een analyse van de syntactische, semantische en logische aspecten van de taal treedt 
geleidelijk aan de pragmatische dimensie en de performativiteit ervan op de voorgrond. 
De door Hartmann systematisch uiteengezette aporieën krijgen daardoor een geheel 
ander karakter. Zij lijken aanvankelijk zelfs opgelost te kunnen worden. De door 
Bertrand Russell ontwikkelde 'oplossing' van de Kretenzer paradox, die filosofen haast 

148 Zie o.a.: Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus? (1984). 
149 Zie: Vincent Descombes, Le même et l'autre. Quarante-cinq ans de philosophie française 
(1933-1978) (1979). 
150 Zonder op de zaken vooruit te lopen is het, teneinde de gedachtengang van de lezer 
enigszins te richten, interessant de vraag op te werpen, of de uitdrukking 'middel' zelfs nog 
toereikend is. Immers, door de taal een middel te noemen wordt zij vanuit de oppositie middel-doel 
gekenschetst: de taal wordt zo weer onder een instrumentalistische optiek bekeken. Eveneens 
suggereert de kwalificatie 'determinerend' een denkschema, waarin vanuit de categorie 'oorzakelijk-
heid' wordt gedacht. Dit 'oude' vertoog dat kenmerkend is voor de westerse metafysica, wordt in de 
visie van differentiedenkers niet slechts omgekeerd, maar in navolging van Nietzsche vooral 
ontwricht en getransformeerd. Nieuwe termen met andere connotaties zijn dus vereist om deze trans-
formatie aan te geven. 
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twee millenia heeft bespookt, is daarvan slechts het meest markante voorbeeld.151 Dat 
het probleem van de paradoxen en de grondaporie slechts verschoven wordt, blijkt al 
snel. Terwijl Kurt Gödel de principiële onafsluitbaarheid van een logisch systeem 
beargumenteert, wijzen filosofen zoals Jürgen Habermas op een nieuw soort aporie, die 
samenhangt met de werking van de taal: de performatieve tegenspraak. 
 Ik zal mij hier niet met de linguistic turn bezighouden zoals deze zich in voor-
namelijk angelsaksisch georiënteerde denkwijzen heeft voorgedaan.152 Ik richt mij 
uitsluitend op de wijze, waarop de constituerende werking van de taal en de tekens in 
een tak van het Franse denken is gethematiseerd en geproblematiseerd. Men kan bij 
deze denkers zonder meer spreken van een doorslag-gevende nietzscheaanse inspiratie. 
Deze is ook te vinden in de indringende inzichten van een van de meest tegendraadse 
Nietzsche-interpreten Georges Bataille (1897-1962). Zijn werk heeft het denken van de 
door mij te behandelen differentie-filosofen sterk beïnvloed.153  
 Bij Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-1984), Jean-François 
Lyotard (1924) en Jacques Derrida (1930) staat de specifiek Franse, wetenschap-pelijke 
praktijk van de vertoogsanalyse centraal, die het produkt is van een kruisbestuiving 
tussen structuralisme, semiotiek en literatuurkritiek.154 Deze analyse is op de 
bewustzijnstructurerende werking van de taal - in de meest algemene zin van het woord 
- gericht. In Frankrijk, met name in de stroming, waarbinnen de verschillende differen-
tiedenkers hun eerste denkbeelden pole-misch formuleerden155, heeft deze wending 
naar de taal, of zoals het in een ander jargon ook wel wordt gekenschetst: de overgang 
van een bewustzijnsfilosofisch naar een taalfilosofisch paradigma156, zich op een andere 
manier voltrokken dan in de angelsaksische wereld. Naast het werk van Nietzsche zijn 
de geschriften van de Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure (1857-1913) en de - 
grotendeels in het lacaniaans structuralisme verwerkte - inzichten van Sigmund Freud 
(1856-1939) van belang. De inzichten van De Saussure in de werkingen van de taal - 
met name in het differentile aspect van tekens -, deze structuralistische 'orientatie'157 

151 Zie: B. Russell/Whitehead, A.N., Principia Mathematica (1927), appendix b. 
152 Zie: Richard Rorty, The Linguistic Turn (1967); Philosophy and the Mirror of Language 
(1979). 
153 Toch moet de bespreking van Batailles oeuvre beperkt blijven. Voor een uitgebreider 
verwerking verwijs ik naar een eerder gepubliceerde tekst: De opstand van het lichaam. Zelfervaring 
en verzet in het werk van Foucault en Bataille (1989), m.n. hfdst. 6 t/m 9. 
154 De groep Tel Quel speelt in de ontwikkeling ervan een belangrijke rol. Zie bijvoorbeeld: Tel 
Quel. Theorie d'ensemble. (choix) (1968). De aanhef van de inleiding bestaat uit twee citaten, 
waarvan het eerste van Mallarmé, het tweede van Marx is. Dit laatste citaat eindigt met de haast 
programmatische zin: "Les idées n'existent pas separées du langage"(9). 
155 Zie: Vincent Descombes, o.c; Christian Descamps, Les idées philosophiques 
contemporaines en France. (1960-1985) (1986). 
156 Zie: Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken (1988), hfdst. 2. 
157 Zie: Descombes, o.c., p. 99. 
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vormt voor menig differentiedenker de door-gang naar een nieuw filosofisch 
perspectief.158  
 De fenomenologie, zoals deze door Edmund Husserl (1859-1938) is ontworpen en 
door Martin Heidegger (1889-1976) op eigen wijze is uitgewerkt, speelt eveneens een 
grote rol in het gedachtengoed van differentiedenkers. De uitwerking ervan zou echter 
onmogelijk zijn geweest zonder de Hegel-interpretatie van Alexandre Kojève (1902-
1968). Het al dan niet zichtbare gevecht van differentiedenkers tegen Hegel in de vorm 
van vaak een hoogst abstracte, gedeeltelijk versluierde polemiek is met enige 
inspanning in ieders teksten terug te vinden.159 Het antwoord op de vraag of zij Hegel 
achter zich hebben gelaten, hangt van twee zaken af. Deels van de waardering van hun 
herinterpretatie van diens negatie-begrip en het daarmee samenhangende begrip van de 
tegenspraak, deels van een inschatting van hun omgang met de taal. Als aanzet voor een 
transformatie van de metafysische aporie in een esthetische is het dan ook een conditio 
sine qua non om de reeds in deel I ingezette herformulering van Kants privatieve en 
Hegels dialectische negatie in dat wat daar reeds de differentiërende negatie werd ge-
noemd, te hernemen.  
 Dat Hegel zo'n vooraanstaande positie in het door mij geënsceneerde debat 
inneemt, heeft nog een andere reden. Zijn begrip 'geschiedenis' speelt in actuele 
discussies over 'het einde van de geschiedenis' een cruciale rol. Historiciteit speelt in 
mijn onderzoek en in de door mij gepresenteerde lezing van vormen van differentie-
denken een doorslaggevende rol. Mijn analyses tekenen zich af tegen Foucaults 
geschiedfilosofische analyse omtrent de 'grondslagen' van het moderne denken, die hij 
in Les mots et les choses (1966) ontvouwt. In deze bij tijd en wijle even duistere als 
glasheldere tekst worden deze grondslagen in hun aporetische toonzetting 
geproblematiseerd. Mij gaat het met name om het hoofdstuk over de epistème van de 
moderniteit, waarin de discursieve 'grond-structuur' van het moderne denken na Kant 
wordt geanalyseerd. Het is in deze periode - van Kant tot Nietzsche - dat volgens 
Foucault de menswetenschappen worden geboren.160

 Deze voor mijn onderzoek doorslaggevende kentheoretische analyse heeft een 
aantal relevante methodologische vooronderstellingen, waarvan de belangrijkste 

158 Zie o.a.: Maurice Corvez, Les Structuralistes (1969). 
159 In het geval van Bataille en Derrida is deze polemiek het duidelijkst. Beiden proberen het 
hegeliaanse denkgoed te deconstrueren. Maar ook bij Foucault, Lyotard en Deleuze treedt deze 
oppositie tegen het hegeliaanse denken regelmatig op de voorgrond. Zie voor Deleuze bijv.: Michael 
Hardt, Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy (1993), introduction: 'Hegel and the 
Foundations of Poststructuralism', pp. ix-xv. Ten aanzien van Foucault is een van de weinige syste-
matische verkenningen verricht door Werner Künzel: Foucault liest Hegel. Versuch einer 
polemischen Dekonstruktion dialektischen Denkens (1985).  
160 Zie: Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines 
(1966). 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 
 276 

  

wellicht de volgende is: het inzicht dat iedere analyse van het verleden door een proble-
matisering van de actualiteit wordt ingegeven en dat deze problematisering zelf voor 
het denken 'ondoorgrondelijk' of - in termen van deel I - 'afgrondelijk', abyssaal is.161 
Na een kritische uiteenzetting van de critici van diverse differentiedenkers en een 
herformulering van de problematiek, ingegeven door de invloed van kunstpraktijken op 
het filosoferen, zal deze blinde vlek in deel III uitgangspunt worden van een doorden-
king van de ethisch-politieke implicaties van een op een esthetische aporie 'gegrond' 
denken. 

161 Dit is overigens iets anders dan te stellen dat de geschiedschrijving louter een ideologisch 
effect is van een klassebepaalde blik. Dit verschil heb ik aan de hand van het werk van Michel 
Foucault eerder uiteengezet. Zie: Oosterling 1989: 14-17. 
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 HOOFDSTUK 7  
 
 EEN FRANSE 'LINGUISTIC TURN'  
 Aporetisch weten, historiciteit en literatuur 
 
 
Hoe vruchtbaar is een visie op de filosofische activiteit als radicale zelfreflexiviteit, die 
zich gemotiveerd weet door het besef, dat haar pogingen 'de werkelijkheid' te vatten, 
principieel tekort schieten? Welke gedaante neemt deze radicaliteit aan, wanneer 
filosofen na Nietzsche de taal expliciet als uitgangspunt voor het filosoferen nemen? Of 
in een toespitsing van beide vragen: heeft een dergelijk spreken en schrijven nog wel 
enig 'nut' voor een samenleving, die naar het schijnt meer dan ooit zit te wachten op 
analyses en reflecties om toenemende morele onverschilligheid te keren en het gebrek 
aan (politieke) daadkracht te doorbreken? Om de contouren van een antwoord op de 
vraag omtrent "het nut en het nadeel" te kunnen schetsen wil ik de verwerking van de 
nietzscheaanse schijnbewegingen bij een aantal na-oorlogse filosofen in kaart  brengen. 
Bij hen blijkt de 'aporie'notie - ook al begint dit pas aan het begin van de tachtiger jaren 
duidelijk te worden - een centrale rol te spelen. Gaandeweg zal er in deze cartografie 
een onvermoede verbinding tussen de door Kant ingezette metafysicakritiek en de 
recent om zich heen grijpende esthetisering van onze cultuur worden blootgelegd. 
 
1 Hegel voorbij: 'primaat' van differenties 
 
Welke rol speelt Hegel in het Franse denken? In Frankrijk is na 1870 de kantiaanse 
filosofie de officiële ideologie voor professoren van de Republiek. Het kantianisme, dat 
vermengd is met een academisch cartesianisme, stelt hen in staat een theorie over de 
morele plicht te ontwikkelen, die volgens hen door Hegels idealisme en antimathema-
tisme wordt uitgesloten. Zijn werk wordt, door het vermeende primaat van het Niets, 
zelfs een zeker atheïsme, immoralisme en fatalisme toegedicht. Hegel bespreken was 
toentertijd alleen daarom al een subversieve daad. 
 Door de Hegel-renaissance na 1918 in Duitsland en naar aanleiding van de 
bestudering van Heidegger wordt Hegel bij Franse intellectuelen op positieve wijze 
onder de aandacht gebracht. Victor Cousin probeert hem in de republikeinse doctrine in 
te passen en hoewel nonconformisten als Herr, Proudhon, Mallarmé en Breton Hegel 
reeds lang hadden ontdekt, zijn het uiteindelijk Jean Wahl, Koyré, Eric Weil en Kojève, 
die een geheel nieuwe wending aan dit denken weten te geven. 
 In 1926-1927 geeft Koyré een seminar over het speculatieve mysticisme in 
Duitsland. Hij werkt de notie van het ongelukkige bewustzijn uit om Hegels denken te 
begrijpen als een stadium in de ontwikkeling van de geest, waarin de religieuze idee ten 
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onder is gegaan. Kojève, Corbin, Baruzi en Bataille volgen samen met Boris Souverine 
deze en de daaropvolgende colleges. In 1931 wordt het honderdste sterfjaar van Hegel 
aangegrepen om zijn denken nog nadrukke-lijker onder de aandacht te brengen. Dit 
betekent een keerpunt in de waarde-ring van diens werk. Het blad Rechèrches 
philosophiques wordt opgericht. Veel van de bovengenoemde intellectuelen publiceren 
er hun teksten in. Ook Sartre laat er in 1936 zijn eerste grote filosofische tekst "La 
transcendance de l'Ego" in afdrukken.162 Wanneer Kojève Koyré opvolgt, ontvouwt hij 
een andere visie op Hegels werk.163 In zijn colleges, die tussen 1933 en 1939 worden 
gegeven164 staat de problematiek van de heer en de knecht in een marxistisch geori-
nteerde, antropologische lezing op de voorgrond.165 Deze lectuur zet een nieuwe ople-
ving van het dialectische denken in gang.  
 
 "Ce prestige de la dialectique ne s'affaiblira qu'avec la seconde génération 

(après 1960). Celle-ci, brûlant l'idole jusque-là vénérée, dénoncera dans la 
dialectique l'illusion par excellence, dont elle cherchera à se libérer en 
s'autorisant, cette fois, de Nietzsche."(Descombes 1979: 22) 

 
Toch is deze nieuwe receptie van Hegel niet idolaat. Met name Bataille probeert tegen 
Hegels omvattende begrippelijkheid in te denken. Zijn inzicht in de ambivalente span-
ning tussen het absolute weten en de dood - dat wil zeggen: de absolute negativiteit - 
blijken achteraf de inzet te hebben gevormd van een oeuvre dat een kleine 30 jaar en 

162 Zie: Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un système de 
pensée (1993), p. 134/5. Zie verder: Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France. La bataille 
de cent ans, 1&2 (1986), p. 149-156; J. Wahl, Le Malheur de la conscience chez Hegel (1928). 
163 Nadat hij rond 1937 vanuit marxistisch-leninistische vooronderstellingen tot de conclusie 
kwam, dat Hegel zich met zijn idee van het einde van de geschiedenis, waarin Napoleon als eindpunt 
figureerde, een eeuw had vergist en hij Stalin als hekkesluiter aanwees, herziet hij deze these na WO 
II en concludeert hij alsnog dat het einde van de geschiedenis zich in 1806 had voltrokken. Zie 
verder: Denis Hollier, Collège de Sociologie (1979), pp. 165-177. 
164 Deze colleges worden gevolgd door o.a. Bataille, Queneau, Merleau-Ponty, Caillois en 
Sartre. Soms voegt Breton zich bij de groep en later en aanvankelijk incidenteel sluit Lacan zich bij 
de groep toehoorders aan. Zie: Michel Surya, Georges Bataille. La mort à l'oeuvre (1987), pp. 196-
199. 
165 Kojèves manier van college geven wordt in zijn boek prachtig neergezet. Zo bevat het een 
samenvatting van de eerste zes hoofdstukken waarin Kojève op fenomenale wijze laat zien hoe 
vanuit de meest concrete zintuiglijke indrukken, die Hegel zou kunnen hebben gehad toen hij de 
kanonnen van Napoleon voor de poorten van Jena hoorde bulderen en hij het lege papier op tafel zag 
liggen, de ontwikkeling van deze hoofdstukken te begrijpen is: "En se comprenant par la 
compréhension de la totalité du processus historique anthropogène, qui aboutit à Napoleon et à ses 
contemporains, en comprenant ce processus par son auto-compréhension, Hegel a fait pénétrer 
l'ensemble achevé du processus réel universel dans sa conscience particulière, et cette conscience a 
été pénétrée par lui."(164/5) Zie: Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel (1947). 
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een veelheid van disciplines omspant.166

  
 
 Excursie 13  
 
 Bataille 1 
 Weer-zin van de materie  
 

  
166 Voor een verdere uitwerking van deze positie verwijs ik opnieuw naar De opstand van het 
lichaam, met name de hoofdstukken 6, 7 en 8. In deze excursie ga ik slechts in op enkele 'methodi-
sche' aspecten, waarvan overigens moet worden opgemerkt dat deze door Bataille zelf slechts uiterst 
summier of indirekt worden besproken. 

Bataille sluit de filosofische reflectie 
op in een veelheid van schijngestalten. 
In zijn cultuurkritische geschriften 
worden, in een kritiek op Hegels 
bemiddelde affirmativiteit en door een 
actualisering van Nietzsches limietbe-
grippen, kunst en erotiek een revol-
terende functie toegemeten. De sociaal-
politieke waarde van de schijn en het 
irrationele wordt benadrukt. Hoewel ik 
mij ervan bewust ben, dat Batailles 
werk een continue subversie tegen me-
thode en systematiek is, is een 
inhoudelijke analyse van de door hem 
gebruikte begrippen 'negatie' en 'grens' 
mijns inziens noodzakelijk om zicht te 
krijgen op het statuut van een door hem 
geviseerde grenservaring. Bataille trekt 
de consequentie uit de nietzscheaanse 
wending naar de taal. Hij poogt het 
zwarte gat waar de werkelijkheid zich 
in haar schijngestalten naartoe be-
weegt, in de taal zelf te bereiken en te 
omcirkelen: ".... des mots! qui sans 
répit m'épuisent: j'irai toutefois au bout 

de la possibilité misérable des mots. 
J'en veux trouver qui réintroduisent - 
en un point - le souverain silence qu'-
interrompt le langage articulé" 
(V.210).30

  Toch kunnen we niet anders dan 
spreken, ook al beseft Bataille, met het 
oog op deze onverwoordbare ervaring, 
dat "parler, comme je fais à l'instant, 
de morale du sommet est en particulier 
la chose la plus risible"(VI.57).  
  In de weerbarstige taal van Bataille 
wordt deze stilte daarom vooral 
verbeeld. Vaak wordt zij met de nacht 
vergeleken: "ce serait je crois pour 
avoir discerné les effets (...) de 
l''evanouissement du réel discursif', et 
pour avoir tiré de la description de ces 
effets une lumière evanouissante: cette 
lumière éblouit peut-être, mais elle 
annonce l'opacité de la nuit; elle 
n'annonce que la nuit"(V.231),  
luidt het in Méthode de méditation 
(1947). Hoewel hij deze 'ervaring' 
aanvankelijk als een amechtig, maar 
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veelbetekenend zwijgen opvat (en het 
dus nog in een zingevende, want ab-
surde beweging van het denken in-
sluit)31, wordt gaandeweg duidelijk, dat 
hij de filosofie aan een veel groter spel 
uitlevert. Iedere bemiddeling wordt in 
het spreken en schrijven als ervaring 
ontwricht. Het is deze filosofische 
grondstelling, meent Derrida, "qui se 
serait puissament rassemblée dans le 
moment hegelien et que Bataille, dans 
la trace de Nietzsche, aurait portée à 
énonciation, dont il aurait découpé la 
dénonciation sur le sans-fond d'un im-
pensable non-sens, la mettant enfin en 
jeu majeur. Le jeu mineur consistant à 
attribuer encore un sens, dans le dis-
cours, à l'absence de sens"(Derrida 
1967b: 384).32

 
Maar, "il faut parler"(Derrida 
1967b:385).  
De problematiek van de schijn laat zich 
systematisch uiteenzetten vanuit 
Batailles gedachte van de 'absolute 
negativiteit'. Begrippen als 'grens', 
'niets' en 'affirmatie' worden tegen de 
achtergrond van de bovengenoemde 
'ervaring' geplaatst. 
  Kennis van Hegel ontleent Bataille, 
zoals gezegd, voornamelijk aan de 
colleges van Alexandre Kojève die hij 
in de dertiger jaren volgt. Het is diens 
interpretatie die we daarna in het ver-
dere werk terugvinden, ook al zal 
Bataille deze op sommige punten 
kritiseren.(XII.333n) De meest expli-
ciete stukken over Hegel vinden we in 
korte artikelen uit de dertiger jaren, in 

het werk uit de veertiger jaren, met 
name in L'expérience intérieure 
(1943), Méthode de méditation en 
tenslotte in "Hegel, la mort et le sacri-
fice" uit 1955. Maar ook in zijn 
'kunsthistorische' monografie over 
Lascaux treedt de invloed van Kojèves 
Hegel interpretatie aan het licht. De 
ambigue, in L'érotisme (1957) 
gemaakte opmerking over de 'Aufhe-
bung'(X.39) vinden we ook in dit werk. 
Daarnaast wordt de problematiek van 
de Anfang aangesneden, wat in de 
ondertitel 'La naissance de l'art' wordt 
aangegeven. Vooral de stukken over 
het werktuig, de toekomstgerichtheid 
en het 'project'matige ka-rakter van de 
arbeid laten zich tegen het licht van een 
marxistisch-antropologische 
interpretatie van Hegels Phänomeno-
logie des Geistes lezen: "Il se sépare de 
l'animal dans la mésure où la pensée 
humaine lui fut donnée par le travail. 
Le travail situe dans l'avenir, à 
l'avance, cet objet qui n'est pas encore, 
qui est fabriqué, et en vue duquel 
simplement, le travail se fait"(IX.30). 
 
1 Werkelijkheid: polaire spanning als 
ervaring 
 
Batailles diepste inzicht in de aard van 
de werkelijkheid is misschien wel de 
grondgedachte van Herakleitos: alles 
stroomt. Voor de jonge Bataille is deze 
stroom echter geen kabbelende rivier 
waar we niet twee maal op dezelfde 
manier in kunnen stappen. Het is 
veeleer een hete lavastroom die alles 
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op zijn weg verzengt. Aan de hitte van 
dit vloeiend vuur warmt de wereld van 
alledag zich. In de verzengende gloed 
licht Batailles onderzoeks'object' op: 
"sujet à son point d'ébullition"(VII.20).  
  De wetenschappelijke inspiraties en 
invloeden in Batailles werk zijn 
nagenoeg ontelbaar. Toch springen er 
een aantal in het oog. Naast Hegel (en 
in diens spoor: Marx), Nietzsche en 
Freud zijn het vertegenwoordigers van 
de opkomende etnologie zoals 
Durkheim en Mauss die zijn gedachten 
over maatschappij en geschiedenis 
doorslaggevend beïnvloeden. Op het 
gebied van de religie is het vooral de 
reeds eerder vermelde Rudolf Otto, 
wiens boek Das Heilige (1917) 
Batailles ogen voor het ambigue 
karakter van de religieuze ervaring o-
pent. Zo zou het begrip 'heterogeniteit' 
dat in Batailles denken een cruciale rol 
speelt afgeleid zijn van Otto's 'Ganz 
Andere'.33

  Batailles methodische inzet lijkt een 
tweedeling in te houden van de 
menselijke werkelijkheid, waarvan de 
oppositie homogeen-heterogeen de 
theoretische as vormt. Daaromheen 
kristalliseren zich in het vroege werk 
allerlei andere opposities uit: verbod-o-
verschrijding, arbeid-spel, nut-verspil-
ling, profaan-sacraal. Hun onderlinge 
verhouding is niet hirarchisch, maar zij 
verhouden zich tot elkaar als ver-
schillende perspectieven. De homo-
gene orde is de sfeer van de produktie, 
van de orde van de op nut, produkti-
viteit en rationalisering gerichte arbeid, 

waaruit alles wat nutteloos, onpro-
duktief en verspillend is, wordt ver-
stoten. Deze niet-reduceerbare elemen-
ten kwalificeert Bataille als excremen-
tieel of heterogeen: het irrationele, 
obscene, criminele, waanzinnige, 
zieke, perverse, kortom, het voor het 
christendom alle verboden overschrij-
dende kwaad. 
  Deze opposities zijn echter slechts 
van voorlopige aard. Ze zijn het 
resultaat van een 'kikvorsende' blik, 
zou Nietzsche zeggen. De tweedeling 
kan niet maatgevend zijn, omdat dat 
wat aan gene zijde van de orde van de 
arbeid (dus ook van de denkarbeid) 
gesitueerd wordt altijd al een produkt 
van deze denkarbeid is. Zo staat 
verspilling slechts ogenschijnlijk 
tegenover de arbeid. In feite vormt de 
eerste de absolute affirmatie van de 
laatste in zoverre zij een, hoewel 
tegendraadse, toch weer zich 
hernieuwende, discursieve zingeving is 
van het verlies.  
  "De menselijke wereld is tenslotte 
slechts een tweeslachtige vorm van 
overschrijding en verbod, zodat het 
woord 'menselijk' te allen tijde een 
'systeem' van tegenstrijdige bewegi-
ngen betekent; (...) het begrip van het 
'menselijke' betekent derhalve nooit, 
zoals eenvoudige en vreedzame 
geesten het wensen, een eenduidige 
positie, maar een precair evenwicht, 
dat specifiek voor de kwaliteit `mense-
lijk' is. De menselijke waardigheid 
verbindt zich altijd met een combinatie 
van elkaar tegensprekende beweg-
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ingen."(Bataille 1978: 54)34 
 
Het gaat Bataille blijkbaar meer om de 
spanningsverhouding dan om de 
uitgekristalliseerde polariteiten.  
  Deze spanning klinkt ook door in een 
van zijn cruciale termen: sacraal. De 
etymologie van 'sacraal' - en eveneens 
van 'heilig' - toont dit aan. Het 
stamwoord 'sak-' dat erin besloten ligt, 
wijst op een scheiding of ".... een ver-
houding. 'Sak-' verwijst naar alles wat 
tussen mensen en goden speelt, naar 
het grensgebied van het menselijk be-
staan, naar een fundamentele 
scheiding"(Ten Kate 1994: 414).  
  Hoewel een verbinding met de stam 
'sek-' van 'secere'('vaneen scheiden') 
niet geheel duidelijk is, is het ver-
leidelijk hier het splijtende aspect van 
de inwerking van het heilige op de 
menselijke geest te vermoeden. "Het is 
niet aangetoond dat de stam 'sak-' 
samenhangt met de stam 'sek-', zoals 
die in het werkwoord 'secere' terug-
komt, dat 'snijden', 'vanéén scheiden' en 
zelfs 'openrijten', 'verwonden' bete-
kent"(Ten Kate 1994: 415). 
  Ten Kate speculeert over een 
mogelijke relatie tussen sacraal en 
geheim (secret). Het latijnse 'secretus' 
dat aan het Franse 'secret' ten grondslag 
ligt, betekent naast 'afgezonderd', 'ge-
scheiden' tevens 'afzondering' en 
'eenzaamheid'.  
  De splijting zou resoneren in de 
pogingen waarmee het zelfbewustzijn - 
als resultaat van deze splijting - nog 
staande in de splijting achteraf weer 

greep op deze ervaring probeert te krij-
gen. Een ritueel is daartoe het 
geëigende medium en het is niet ver-
wonderlijk dat hier het offer centraal 
staat. 
  Hoewel rituelen naar een oorsprong 
lijken te verwijzen, is de gedachte dat 
deze oorsprong, zoals ik eerder in een 
noot (IV.n27) opperde, louter functie 
van het ritueel als medium is, een 
overdenking waard. In de teksten van 
de vijftiger jaren wordt de oorsprong-
gedachte vanuit de ervaring geproble-
matiseerd. Bataille bekritiseert de 
"prétendu retour à la nature"(X.39). 
Elders heet het: "dans ces mythes é-
tranges, dans ces rites cruels, l'homme 
est dès l'abord à la recherche d'une 
intimité perdue"(VII.62). Direkt valt op 
dat Bataille hier niet over een stand van 
zaken praat, maar over een intimiteit, 
niet over 'een verloren continuïteit', 
maar over "de nostalgie van een 
verloren continuïteit". Volgens hem 
gaat het blijkbaar niet om een continue 
toestand. 
  De oorsprong bestaat slechts als 
ervaring van een oorsprong, als 
intimiteit, die "s'oppose au réel comme 
la démesure à la mesure, la folie à la 
raison, l'ivresse à la lucidité"(VII.63) 
en die nooit anders dan door en in de 
vernietiging van nuttige objecten kan 
verschijnen: dit heeft letterlijk een ek-
stase tot gevolg. Vreemd genoeg noemt 
Bataille deze uiterste toestand soms 
'zelfbewustzijn'. Nemen we dit begrip 
echter in zijn meest letterlijke 
betekenis dan "is dat precies het zelf-
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bewustzijn, dat wil zeggen een bewust-
zijn, dat niets meer tot voorwerp 
heeft"(VII.178).35

  Opposities verschijnen bij Bataille 
dus altijd tegen het verblindende licht 
van deze extatische ervaring, die hij ten 
slotte als een innerlijke ervaring 
kwalificeert. Om het verschil met het 
modernistische gedachtengoed enigs-
zins te meten, is het instructief Kants 
opmerkingen in diens Schriften zur 
Anthropologie over een 'innere 
Erfahrung' weer te geven. Nadat het 
bekende onderscheid tussen discursief 
en intuïtief uit het begin van de Kritik 
der reinen Vernunft is gemaakt, stelt 
Kant: "Das Ich der Reflexion hält kein 
Mannigfaltiges in sich, und ist in allen 
Urteilen immer eins und dasselbe, weil 
es bloß dies Förmliche des 
Bewußtseins, dagegen die innere 
Erfahrung das Materielle desselben 
und ein Mannigfaltiges der empiri-
schen inneren Anschauung, das Ich der 
Apprehension (folglich eine empirische 
Apperzeption) enthält"(XII.430; BA 
28). 
  De innerlijke ervaring is een 
veelvoudige, aan materialiteit 
gebonden ervaring, die voor hem 
niettemin door haar band met het Ik op 
eenheid is gericht. Bataille neemt een 
geheel andere positie in, wanneer hij 
deze innerlijke ervaring als volgt 
omschrijft: "J'entends par expérience 
intérieure ce que d'habitude on nomme 
expérience mystique: les états d'extase, 
de ravissement, au moins d'émotion 
méditée. Mais je songe moins à l'ex-

périence confessionelle, à laquelle on a 
dû se tenir jusqu'ici, qu'à une 
expérience nue, libre d'attaches, même 
d'origine, à quelque confession que ce 
soit. C'est pourquoi je n'aime pas le 
mot mystique"(V.15). 
  Het mystieke aspect dat even 
toonaangevend als dubbelzinnig bij 
Nietzsche opduikt, krijgt de volle aan-
dacht van Bataille. Hij verwerpt 
weliswaar de religieuze mystiek om 
haar methodische, want doelgerichte 
karakter, maar spreekt zich regelmatig 
in positieve bewoordingen uit over de 
radicaal-mystieke, 'ketterse' onder-
stroom in het christendom en over 
oosterse mystieke praktijken.36

  Foucault geeft in een interview met 
een aantal zen-monnikken in een 
Japans klooster een typering van het 
verschil tussen westerse en zen-my-
stiek dat misschien nog duidelijker 
aangeeft, wat Bataille bewogen heeft 
de term 'mystiek' in confessionele zin 
te vermijden: "Ce qui est très impres-
sionnant concernant la spiritualité 
chrétienne et sa technique, c'est qu'on 
recherche toujours plus d'individualisa-
tion"(Foucault 1994: III.621). In de 
zen-mystiek zou er echter sprake zijn 
van een "tendance à faire s'atténuer 
l'individu". Bij Bataille wordt dit 
subject tot zijn kookpunt gebracht. 
  Bataille ontleent aan de mystieke 
traditie een inzicht, dat hij in zijn 
laatste boek Les larmes d'Eros (1963) 
als volgt verwoordt: "La religion est 
sans doute, elle est même à la base 
subversive; elle détourne de 
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l'observation des lois. Du moins, ce 
qu'elle commande est-il l'excès, c'est le 
sacrifice, c'est la fête, dont l'extase est 
le sommet"(X.610).  
  Sartre bestempelde Bataille in zijn 
bespreking van het in de oorlogsjaren 
verschenen L'expérience intérieure 
(1943) als 'un nouveau mystique'. Deze 
terminologie lijkt gerechtvaardigd te 
worden door Batailles eigen verwij-
zingen naar de mystiek onmiddellijk 
aan het begin van deze tekst. Hoewel 
Sartre na een intensievere bemoeienis 
met Batailles werk van deze kwali-
ficatie afziet, blijft deze verdenking op 
al diegenen rusten die zich in het voet-
spoor van Bataille intensief met Nietzs-
che en de schriftuur bezighouden. 
Vooral Derrida treft dit verwijt, omdat 
de bataillaanse inspiratie in zijn werk 
zo nadrukkelijk aanwezig is.37

  De beschrijvingen van de historische 
gestalten van de soevereiniteit die 
reeds in het opstel La structure psy-
chologique du fascisme (1933) zijn 
weergegeven, vormen de politieke 
horizon waartegen de 'expérience inté-
rieure' en de daaraan toegemeten 
soevereiniteit zich aftekenen. De 
soevereine mens of 'de volledige mens', 
zoals het in Sur Nietzsche heet, "au 
fond, (...) n'est qu'un être où la 
transcendance s'abolit, de qui rien n'est 
plus séparé: un peu guignol, un peu 
Dieu, un peu fou.... c'est la transparan-
ce"(VI.20). 
 
De in Sur Nietzsche naar voren 
gebrachte gedachte van een door 

soevereiniteit ontgrensde autonomie is 
een verwerking van Nietzsches 
Umwertung op het (in)dividuele vlak. 
Hegels problematiek van de heer en de 
knecht uit Phänomenologie des Geistes 
wordt in deze gedachte van de soeve-
reiniteit geradicaliseerd.  
  Deze bestaanswijze spitst Bataille toe 
in "een moraal van het hoogtepunt", 
die - opnieuw slechts ogenschijnlijk - 
tegenover die van het verval staat. Het 
hoogtepunt kan, gegeven de eerder bij 
Nietzsche geconstateerde 'dubbele 
negatie', waaruit bleek dat het kwaad - 
als het 'umgewertete' voorname goede - 
de enige affirmatieve kracht was, niets 
anders zijn dan het exces dat in het 
kwade wordt gezocht. Dat de oppositie 
hoogtepunt-verval schijn is, blijkt al uit 
Batailles toevoeging: "On ne peut 
d'ailleurs opposer le sommet au déclin 
comme le mal au bien. Le sommet n'est 
pas "ce qu'il faut atteindre"; le déclin 
"ce qu'il faut supprimer". De même que 
le sommet n'est à la fin que l'inaccessi-
ble, le déclin dès l'abord est inévita-
ble"(VI.57). 'Jeu' is het sleutelwoord: 
door zijn bestaan in het spel te brengen 
en op het spel te zetten, door het te ver-
spillen valt de mens soevereiniteit toe.  
  Een korte opmerking over Batailles 
totaliteitsbegrip moet worden gemaakt, 
zodat de soevereiniteitsnotie die in zijn 
werk besloten ligt, van Hegels 
totaliteitsbegrip kan worden 
onderscheiden. Reeds eerder wees ik 
erop in mijn bespreking van Nietzsches 
werk. Bataille herdenkt Nietzsche 
vanuit het spanningsveld dat tussen 
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tekort en overvloed bestaat. Uitgaande 
van deze spanning zijn er twee gestal-
ten van de totaliteit te onderscheiden. 
In het eerste geval gaat het om een 
beweging waarbij alles naar binnen 
wordt getrokken. Het is dat wat 
enigszins oneerbiedig als het 'pak- en 
graaiprincipe' kan worden beschreven. 
Het kapitalisme, waarvoor tekort of 
negatie constitutieve momenten zijn, is 
daarvan historisch het duidelijkste 
voorbeeld: het is de uitdrukking van 
Hegels Geist die alles wil omvatten en 
als een deel van zichzelf wil begrijpen. 
De tweede vorm ontleent zijn to-taliteit 
veeleer hieraan, dat aanraking komt 
door een 'radiante' kwaliteit ernaartoe 
getrokken en aangestoken wordt. Of 
om Nietzsches metaforiek uit Also 
sprach Zarathustra nog eens aan te 
roepen: het is het stralende effect van 
een baby, die zelf geen enkele intentie 
heeft - dat wil zeggen: geen wil kent en 
niet planmatig op de toekomst is 
gericht - om alles naar zich toe te 
trekken. Op deze laatste uit overvloed 
en in weerwil van iedere intentie zich 
articulerende totaliteit zijn naar mijn 
mening Batailles kwalificaties als 'soe-
verein' en 'volledig' van toepassing.  
  Kants 'belangeloze aanschouwing' 
wordt tot een paradoxale belangeloze 
betrokkenheid getransformeerd: de 
autonome wil wordt als 'volonté de 
puissance' volonté de chance, zoals de 
ondertitel van Sur Nietzsche (1945) 
luidt. Daar het toeval niet te willen is, 
daar dit nimmer een object van verlan-
gen kan zijn zonder dat het dit verlan-

gen opoffert, leeft de volledige mens de 
onophefbare spanning die aan het 
menselijke kleeft. Anders gesteld: hij 
leeft de noodzaak in de orde van de 
arbeid planmatig te handelen en te pro-
duceren, wetend dat de doelen niet te 
realiseren zijn en dat de produkten van 
zijn arbeid er slechts zijn om verspild 
te worden. 
  Deze aporetische afgrondstructuur 
van de werkelijkheid maakt dat, zodra 
deze ter sprake wordt gebracht, de 
paradoxen zich vermeerderen. Soeve-
reiniteit kan nooit een 'projet' of een 
ont-werp zijn. Zij heeft geen toekomst. 
De doelmatigheid en lineaire tijd die in 
het project verondersteld zijn, staan er 
haaks op. Toch zijn we genoodzaakt 
soevereiniteit vanhieruit te denken, wat 
opnieuw een aporie oplevert, die in een 
zich alsmaar verdubbelende taal wordt 
uiteengezet: "Principe de l'expérience 
intérieure: sortir par un projet du do-
maine du projet"(V.60). 
  'Soevereiniteit' en 'verspilling' zijn 
zelfondermijnende termen: zij reiken 
over zichzelf heen en omvatten zich-
zelf, waardoor iedere term een 
drievoudige betekenis krijgt: een 
gewone, onkritische betekenis die de 
alledaagse taal eraan verleent, een 
object-betekenis waarin de term als een 
pool van een oppositie wordt gedacht 
en een 'meta'betekenis waarin deze 
oppositie buiten spel wordt gezet. Deze 
laatste betekenis vormt het problema-
tiserende aspect. Alle betekenissen 
gaan voortdurend in elkaar over, 
verglijden in elkaar zoals dit 
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bijvoorbeeld ook bij de term 'projet' 
gebeurt. 'Verspilling' verwijst zowel 
naar een positie binnen een oppositie 
als naar de verspilling of over-
schrijding van deze oppositie.  
  Slechts in een 'glissement' van 
perspectieven, in een letterlijke dub-
belzinnigheid van de begrippen, die 
zichzelf af- en ontgrenzen, kan een 
onuitsprekelijke ervaring worden 
geëvoceerd. "L'intention d'une 
glissement où se perd le sens immédiat 
n'est pas la négligence du sujet, mais 
autre chose: il en va de même dans le 
sacrifice, qui altère, qui détruit la 
victime, qui la tue, sans la négli-
ger"(IX.157). 
 
In deze haast hegeliaanse kenschets 
krijgt diens Aufhebung toch een andere 
kwaliteit. Als Bataille deze opheffing 
cultureel antropologisch begrijpt als de 
overschrijding van sexuele verboden 
en van het verbod op het doden, merkt 
hij daar het volgende over op: "Mais la 
transgression diffère du 'retour à la 
nature': elle lève l'interdit sans le sup-
primer"(X.39). In een toegevoegde 
noot wordt niettemin op het 
hegeliaanse karakter van deze trans-
gressie gewezen: "aufheben (dépasser 
en maintenant)". Slechts door de 
afgrond van de innerlijke ervaring voor 
ogen te houden komt het verschil met 
Hegels positie in beeld.  
  Keer op keer wordt benadrukt, dat het 
'een vergissing' is te stellen "que la 
transgression de l'interdit a pris le sens 
de retour à la nature, dont l'animal est 

l'expression"(X.94). "Dans la sphère 
humaine, l'activité sexuelle se détache 
de la simplicité animale. Elle est 
essentiellement une transgression. Ce 
n'est pas, après l'interdit, le retour à la 
liberté première. La transgression est le 
fait de l'humanité que l'activité labo-
rieuse organise." (X.108) 
  Hier blijkt de overschrijding toch 
weer een aspect van de orde van de 
arbeid, een bevestiging van het verbod. 
En precies dit is "la contradiction 
fondamentale de l'homme": het verbod 
heeft de overtreding nodig om te 
kunnen functioneren. Zonder 
overtreding geen verbod: "Deux choses 
sont inévitables: nous ne pouvons 
éviter de mourir, nous ne pouvons é-
viter non plus de 'sortir les limites'. 
Mourir et sortir des limites sont d'ail-
leurs une même chose"(X.139).38 
Evenals dit bij Nietzsche het geval is, 
zou gezegd kunnen worden dat als er al 
sprake is van een oppositie de 
negatieve pool het constitutieve mo-
ment ervan is.  
  De erotiek is "l'approbation de la vie 
jusque dans la mort"(X.17) en als 
zodanig is het "l'un des aspects de la 
vie intérieure de l'homme(X.33), van 
de 'expérience intérieure'. Tegen de 
achtergrond van de ervaring van de 
dood introduceert Bataille een nieuwe 
oppositie: continuïteit-discontinuïteit 
"entre un être et un autre, il y a un 
abîme, il y a une discontinuité. (...) Cet 
abîme en un sens est la mort et la mort 
est vertigineuse, elle est fascinante. (...) 
la reproduction mène à la discontinuité 
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des êtres, mais elle met en jeu leur 
continuité, c'est-à-dire qu'elle est 
intimement liée à la mort"(X.18-9). 
  Het 'voorbij' de grens fungeert slechts 
als teken, als een 'simulacre'(X.23). Het 
vermeende primaat van de 'grens-
ervaring' impliceert dus geen 'erbuiten' 
of 'ervoorbij' in ontologische zin, maar 
benadrukt slechts de intensiteit van de 
polaire spanning. Deze wordt niet op-
gelost, maar het ondergaan ervan leidt 
tot de 'oplossing' van het subject. "Les 
hommes sont en une même temps sou-
mis à deux mouvements: de terreur, qui 
rejette, et d'attrait qui commande le 
respect fasciné. L'interdit et la trans-
gression répondent à ces deux mouve-
ments contradictoires: l'interdit rejette, 
mais la fascination introduit la 
transgression."(X.71) Het heilige (le 
divin) is dan niet het tegenovergestelde 
van het verbod of het taboe, maar zijn 
fascinerende aspect. 
  Maar hoe hierover te spreken? Louter 
in schijnbewegingen: "J'y insiste: si 
parfois je parle le langage d'un homme 
de science, c'est toujours une apparen-
ce"(X.35). Bataille wil juist over de 
religie spreken "de dedans, comme un 
théologien de la théologie"(X:36). 
 
2 Aard van de materie: ding als 
gebeurtenis 
 
De opposities zijn de weer-zin van een 
denken dat zich met een nauwelijks 
ervaarbare spanning ziet geconfron-
teerd. Dit heeft onvermijdelijk 
implicaties voor het materiebegrip. Als 

metafysisch-kritisch begrip behoudt het 
bij Kant elementen van een niet redu-
ceerbare differentie, die bij Hegel via 
een abstracte negativiteit weer in het 
systeem wordt opgenomen. Dit  
"bezinksel van het affirmatieve den-
ken"(Habermas 1988:123)39 brengt 
Bataille reeds in een vroeg artikel over 
de Gnosis ter sprake. Hij distantieert 
zich daarin van Kants opvatting van de 
materie als Ding-an-sich: "j'entends 
d'un matérialisme n'impliquant pas 
d'ontologie, n'impliquant pas que la 
matière est la chose en soi"(I.225). Hij 
verwerpt tegelijkertijd de reductie van 
de mens en het universum tot de orde 
der ob-jecten: "ce qui est devant moi, 
n'est jamais que l'univers, l'univers 
n'est pas une chose"(VII.62).  
  Er bestaat wel een 'smerige, lage 
materie'. Deze materie laat zich echter 
niet in zijnstermen denken en 
onderwerpt zich evenmin  "aux 
aspirations idéales humaines et refuse 
de se laisser réduire aux grandes 
machines ontologiques resultant de ces 
aspirations"(I.225). Hier rijst reeds het 
vermoeden dat het meer om een krach-
tenveld dan om welomschreven 
objecten gaat. De materie doet het 
denken geweld aan. Het brengt door 
zijn intensiteit het subject aan het 
koken. Door de objecti-vering worden 
geweld en intensiteit van de materie tot 
objecten gefixeerd, waardoor deze 
beheersbaar en begrijpbaar wordt. 
Toch blijft er iets 'bestaan', zoals bij 
Hegel het Niets dat aan het begin van 
de wezenslogica als expliciete schijn 
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en vervolgens als reflectie doordacht 
wordt, in deze doordenking nog steeds 
iets 'is', ook al is de zijnsstatus ervan 
hoogst problematisch. Bij Bataille is dit 
echter niet te beheersen, niet in bezit te 
nemen. Het is dat wat ons als een 
bezetenheid in een innerlijke ervaring 
toevalt. De ervaring van dit 'zijn', de 
extase, is het onmogelijke antwoord op 
de laatste vraag van de filosofie: 
"L'interrogation n'a de sens qu'élaborée 
par la philosophie: c'est l'interrogation 
suprême à laquelle la résponse est le 
moment suprême de l'érotisme - le 
silence de l'érotisme. (...) La trans-
gression par rapport au travail est un 
jeu. La philosophie, dans le monde du 
jeu, se dissout"(X.269). 
  In de afgrondelijke leegte van het 
Niets verdwijnt iedere transcendentie, 
iedere doelmatigheid, iedere zinvol-
heid. Kants 'reine Vernunft' wordt als 
het nietzscheaanse Zelf een 'zuivere 
innerlijkheid', wat bij Bataille altijd 
voor de soevereine ervaring staat, "ce 
qui n'est pas une chose"(VII.78). Er 
resteert zelfs geen paralogisme: het 
cogito valt samen met het sum, het 
ergo als discursieve verbinding lost op 
in dit samenvallen. 
  De aard van de 'werkelijkheid' 'achter' 
de opposities - uiteindelijk die van het 
subject-object - is die van zich op 
elkaar entende energieën, krachten of 
intensiteiten: kortom, dat wat 
Nietzsche 'wil' noemt. De mens moet 
daarom noodgedwongen tot schijnbe-
wegingen zijn toevlucht nemen: 
"l'homme est nécessairement dans un 

mirage, sa réflexion le mystifie lui-
même, tant qu'il s'obstine à saisir 
l'insaissisable (...). Ce que nous cher-
chons est toujours cette ombre - que 
par défi-nition nous ne saurions saisir - 
que nous appelons que vainement la 
poésie, la profondeur ou l'intimité de la 
passion" (VII.76). 
  In een kosmologische 'model', 
ontwikkeld in La part maudite (1949), 
poneert Bataille het 'primaat' van de 
vrije energieën. De wereld van de vrije 
energie, waarin dingen voortdurend in 
elkaar overvloeien, als het ware 
metamorfoseren en waar geen enkele 
identiteit bestaat, is tevens de wereld 
van de continuïteit. Maar dit zijnsconti-
nuüm van de meest intense vorm van 
leven - namelijk die waarin het zichzelf 
verspilt - is voor de mens slechts 
denkbaar als de dood. De ervaring van 
de wereld als hoogste intensiteit is 
tevens de ervaring van dit absolute 
zelfverlies.  
  Materie is revolterend en verspillend 
door haar niet identificeerbare, 
'vulkanische' kwaliteit. In La notion de 
dépense (1933) spreekt Bataille over 
"l'insubordination des faits matériels"-
(I.318). Vanzelfsprekend ontbeert de 
verspillingsnotie iedere universele aan-
spraak, daar immers "la vie humaine ne 
peut en aucun cas être limitée aux 
systèmes fermés qui lui sont assignés 
dans des conceptions raisonna-
bles"(I.318). Bataille laat het hegelia-
nisme van binnenuit ontsporen door de 
negatie, los van haar begrippelijke 
karakter, tevens als een zichzelf 
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ondermijnende subversie te 
presenteren. 
  Vanuit een onberedeneerbare drang 
naar het sacrale sluit de mens zich 
'tegen beter weten' op "dans la 
splendeur sans condition des choses 
matérielles"(I.319). Zich overgevend 
aan de 'insubordinerende' werking van 
de materie wordt hem een ondraaglijk 
uitzicht op het oneindige geboden, dat 
hij slechts retrospectief in het denken 
als een verspilling ten behoeve van be-
paalde 'doeleinden' kan vertalen: iedere 
handeling sorteert nu eenmaal, hoe 
minimaal ook, in zijn direkte omgeving 
effecten, wat het denken verleidt iets 
dat eraan vooraf is gegaan als oorzaak 
op te vatten. Deze retrospectiviteit 
biedt doorgaans nauwelijks meer dan 
een omvattende zingeving van een in 
deze ongeplande effectuering 
geopenbaarde verketening. De weerzin 
voor de gewelddadige mate-rie vertaalt 
zich als zin, zoals bij Hegel in de 
relatie tussen 'Unruhe' en 'Werden' nog 
het meest expliciet wordt aangegeven. 
Door deze overdeterminering wordt de 
immanentie van de innerlijke ervaring 
weer geketend aan een transcendentie. 
Diens glans is de noodzakelijke schijn 
die het subject redt van de ondergang. 
  Het ritueel als bemiddeling, als 
medium is in die zin zinloos.40 Deze 
gedachte lijkt ondersteund te worden 
door een analyse van het ritueel door 
een wetenschapper-filosoof uit onver-
moede en onverdachte hoek: Frits 
Staal. Deze schrijft in zijn artikel "De 
zinloosheid van het ritueel"41 dat over 

het oudse Vedische ritueel - de 
Agnicayana - handelt dat nog 
gepraktiseerd wordt: "Een wijdverbrei-
de, doch onjuiste veronderstelling over 
het ritueel (lees: medium, middel, 
bemiddeling, ho) is dat het bestaat uit 
symbolische handelingen die naar iets 
anders verwijzen. Kenmerkend voor 
een rituele uitvoering is echter dat deze 
in zichzelf besloten en op zichzelf 
geconcentreerd is"(Staal 1986: 296). 
  De zinloosheid ervan, "de hypothese 
dat het ritueel geen zin, doel of bedoe-
ling heeft"(Staal 1986: 303) sluit echter 
niet uit "dat het geen nuttige 
nevenprodukten zou hebben. (...) Zulke 
nevenprodukten kunnen niet worden 
gebruikt om de oorsprong van het 
ritueel te verklaren, maar zij kunnen 
wel bijdragen tot een verklaring voor 
het voortbestaan ervan"(Staal 1986: 
307).  
  Dat dit een haast onaanvaardbare 
visie is, getuigt wel van de weerstand 
die de these van de zinloosheid op-
roept. Met een nietzscheaanse wending 
merkt Staal op: "Maar het is duidelijk 
dat het obsessieve in het ritueel ook 
een direkt gevolg is van zijn 
zinloosheid. Niets roept immers meer 
onrust op dan gevangen zitten in het 
absurde"(Staal 1986: 308).  
  Het medium of middel kan, zo we een 
hegeliaanse denkwijze toepassen, 
opgevat worden als de ontkenning van 
het doel of van de oorsprong. Deze 
negatie komt geheel op zichzelf te 
staan - zoals bij Adorno het geval is - 
en dit betekent dat het nihilisme zoals 
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dat door Nietzsche is geanalyseerd 
precies gelegen is in het wegvallen van 
het doel of in de ontwaarding van de 
laatste waarde: de dood van God. Het 
besef van de doel- of zinloosheid van 
het bestaan impliceert het primaat van 
het medium dat vanaf dat moment niet 
meer als een negatie kan worden 
gedacht, maar dat als ervaring of als 
gebeuren een affirmatief stadium van 
het eraan voorafgaande nihilisme 
impliceert. 
 
3 Sociaal-politieke implicaties: 
subversie42

 
Voor Bataille is de sociaal-politieke 
pendant van dit inzicht een 'eeuwige' 
strijd. Deze gnostische visie kleurt zijn 
gedachten over de materie, maar ook 
zijn uitspraken over de klassenstrijd. In 
hun hoedanigheid van één van de 
grootste verspillingsvormen van de 
menselijke soort, worden menselijke 
individuen, zoals eenvoudige organis-
mes door de zon worden aangetrokken, 
tot deze strijd gevoerd om daarin hun 
'menselijke natuur' te verspillen. De 
theorie probeert greep te krijgen op dit 
geweld dat in het modernistische ver-
toog een positieve betekenis, dat wil 
zeg-gen de waarde van een individuele 
of collectieve bevrijdingstrijd heeft ge-
kregen. 
  In het fascisme-opstel uit 1933 
worden twee theoretische strategieën 
aangehaald waarin de heterogene 
krachten van het individuele en het 
maatschappelijke op paradoxale wijze 

in de theorie worden bezworen: Freuds 
gedachte van de polymorf-perverse 
structuur van het Onbewuste en Marx' 
notie van een door economische 
verhoudingen bepaald lompenproleta-
riaat: "Ces formes subversives ne sont 
autres que les formes inférieures 
transformées en vue de lutte contre les 
formes souveraines. La nécessité 
propre des formes subversives exige 
que ce qui est bas devienne haut, que 
ce qui est haut devienne bas, et c'est 
dans cette exigence que s'exprime la 
nature de la subversion"(I.368). 
  Subversie is dus allereerst omkering 
in de vorm van een perversie. Maar 
'uiteindelijk' blijkt dat de materialiteit 
van het universum "n'est jamais qu'un 
au-déla de la pensée"(VII.29) en dat 
dus ook voorbij de omkering moet 
worden gekomen. Dan laat subversie 
zich vatten als een niet-begrippelijke 
ontwrichting van iedere theoretische of 
technologische beheersing, die op haar 
beurt niet door het subject kan worden 
beheerst.  
  Bezien vanuit Batailles vulkanische 
metaforiek voortdurend in "une certain 
excitation", waarin zij ten prooi vallen 
aan "des impulsions illogiques et 
irrésistibles". Menselijke intenties of 
bewuste belangen worden opgenomen 
"dans le jeu qualitatif de la matière 
universelle", waarin nutteloze waarden 
als eer en prestige worden voort-
gebracht. Deze waarden, meent 
Bataille, hebben een 'qualification 
insubordonnée'(I.319), die samenhangt 
met de 'insubordinerende functie' van 
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de ver-spilling in de samenleving. Zij 
laten geen onderschikking toe in wat 
voor hiërarchisch systeem dan ook. 
  "La matière, en effet, ne peut être 
définie que par la différence non-
logique qui représente par rapport à 
l'économie de l'univers  ce que le crime 
représente par rapport à la loi." 
(I.319)43 Als het om een overschrijding 
in radicale zin gaat, dan kan deze in 
laatste instantie niet worden gedacht. 
 
4 La tache aveugle: aporie 
 
In L'expérience intérieure kritiseert 
Bataille Hegel waarbij hij op een 
blinde vlek in het begrip wijst. Over-
gezet in zijn ontwrichtende metaforiek 
van het kenmedium bij uitstek, het oog, 
levert dit het volgende beeld op: "Il est 
dans l'entendement une tache aveugle: 
qui rappelle la structure de l'oeil. (...) 
Mais alors que la tache aveugle de 
l'oeil est sans conséquence, la nature de 
l'entendement veut que la tache aveug-
le ait en lui plus de sens que l'entende-
ment même. Dans la mesure où 
l'entendement est auxiliaire de l'action, 
la tache y est aussi négligable qu'elle 
est dans l'oeil. Mais dans la mesure où 
l'on envisage dans l'entendement 
l'homme lui-même, je veux dire une 
exploration du possible de l'être, la 
tache absorbe l'attention: ce n'est plus 
la tache qui se perd dans la connaissan-
ce, mais la connaissance en 
elle"(V.129). 
  Denis Hollier wijst erop dat Bataille 
hiermee de visuele metaforiek waarin 

de westerse metafysica ligt ingebed, ter 
discussie stelt.44 Dit punt is als het 
ware het zwarte gat waarin de subject-
object oppositie implodeert. In het 
laatste hoofdstuk zal ik op deze proble-
matiek van de blinde vlek terugkomen. 
  Batailles werk valt terug in een 
fundamenteel aporetisch 'projet'. Dat 
hij daarmee de richting van zijn 
denken, zoals Habermas in Der 
philosophische Diskurs der Moderne 
beweert, zou 'dementieren'(Habermas 
1985: 278), bevat meer waarheid dan 
Habermas zelf beseft: de aporie of de 
paradox is constitutief voor Batailles 
denken. De 'Dementierung' is dan ook 
meer het probleem voor Habermas.45

  Andere invalshoeken lijken meer 
inzicht in Batailles 'blindering' van het 
denken op te leveren. Evenals Roland 
Barthes dit in zijn bespreking van de 
zen in L'empire des signes (1970) 
opmerkt, meent Derrida dat het ten 
aanzien van het verschil om onzin noch 
ab-surditeit gaat. Dit overigens in 
tegenstelling tot een aantal opmerkin-
gen van Bataille, waarin hij, zoals in 
Méthode de méditation absurditeit wel 
degelijk een soeverein moment 
noemt.(V.218n) Onzin en het absurde 
zijn echter nog gebonden aan de over-
winning van de negativiteit. Slechts 
door een verdubbeling van de termen, 
door dat wat ik bij Bataille in een 
impliciete beweging meen waar te 
nemen en dat ik bij Nietzsche als 
limietbegrippen en asymptotische 
bewegingen heb gekarakteriseerd, kan 
Derrida begrijpen wat er precies gevi-
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seerd wordt: "une épochè de l'époque 
du sens" of "réduction de cette 
réduction: non pas réduction au sens, 

mais réduction du sens"(Derrida 
1967b: 393-4).46 Geen reductie tot zin, 
maar van zin. Deze verdubbeling, die 
een andere is dan de 'negatie van de 
negatie', omdat het produkt geen ware 
oneindigheid, geen subjectiviteit, geen 
zichzelf denkend denken kan zijn, ver-
toont dezelfde aporetische structuur die 
Nietzsches limietbegrippen kenmerken. 
Dit limietaspect vinden we in Batailles 
sleutelbegrippen terug. Hij breekt de 
hegeliaanse cirkel open. Investeert 
Nietzsche deze verdubbeling in zijn 
gedachten van de Wil tot Macht, 
Eeuwige Wederkeer en Übermensch, 
Bataille laadt begrippen als 'soevereini-
teit' en 'verspilling' bewust op met een 
ambiguïteit, die deze begrippen van 
binnenuit uitholt. Ieder begrip reikt 
over zichzelf heen en vernietigt in deze 
beweging zijn eigen zin en richting 
(sens). Het wordt zinloos en doelloos.47

  Het is een ondenkbare beweging, 
maar, zegt Bataille, "je puis croire que 
jamais rien ne nous est donné, sinon de 
cette manière équivoque"(XII.345). 
Als het ab-surde een beweging vanuit 
(ab) het zwijgen of de stomheid 
(surditas) inhoudt, dan wordt in het in 
L'expérience intérieure besproken 
woord silence misschien iets radicalers 
uitgedrukt. Het is een voorbeeld van de 
verdubbeling die haar eigen opheffing 
impliceert: "Je ne donnerai qu'un 
exemple de mot glissant. Je dis mot: ce 
peut être aussi bien la phrase où l'on 
insère le mot, mais je borne au mot 
silence. Du mot il est déjà, je l'ai dit, 
l'abolition du bruit qu'est le mot; entre 
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tous les mots c'est le plus pervers, ou le 
plus poétique: il est lui-même gage de 
sa mort"(V.28). 
  Dit woord is de onmogelijke 
uitdrukking van de absolute negati-
viteit. Het is de talige uitdrukking van 
Hegels noodzaak het ondenkbare toch 
weer door het denken te bemiddelen.48

  
 
Het anti-hegelianisme wordt wellicht het scherpst en meest uitgebreid verwoord in 
Deleuzes boek over Nietzsche, waarbij echter opgemerkt dient te worden, dat Deleuze 
van een ontoereikend begrip van Hegels dialectiek uitgaat.167 Alle cruciale hegeliaanse 
begrippen zijn al getransformeerd vanuit een nietzscheaans perspectief: "A l'élément 
spéculatif de la négation, de l'opposition ou de la contradiction, Nietzsche substitue 
l'élément pratique de la différence"(Deleuze 1962: 10). En aan het begin van Différence 
et répétition (1968) spreekt Deleuze over 'un anti-hégelianisme généralisé': "la 
différence et la répétition ont pris la place de l'identique et du négatif, de l'identité et de 
la contradiction"(Deleuze 1968:1). 
 Nietzsche lezen lijkt de lezer onvermijdelijk tot Hegel terug te voeren. Het heeft 
er veel van weg dat een kentheoretische analyse van Nietzsches werk He-gel als vanzelf 
erin laat verschijnen. Dit gebeurt niet alleen bij differentiedenkers, maar ook bij 
andersgeaarde tijdgenoten zoals bijvoorbeeld Jean Granier die zijn Nietzsche-
interpretatie in het midden van de zestiger jaren lanceert. De tegenspraak is ook voor 
hem de steen des aanstoots: het is "sur la fonction médiatrice de la contradiction que 
l'accord plus prometteur s'établit entre Hegel et Nietzsche"(Granier 1966: 47). Granier 
zet de Nietzsche-lezing van Deleuze, die iedere 'négativité médiatrice' verwerpt, af 
tegen die van Kremer-Marietti, die beweert dat "la dialectique hégélienne correspond 
donc à une réalité admise par Nietzsche. Il rejette seulement les interpretations et les 
conclusions de Hegel"(Granier 1966: 47). Voorlopig volsta ik met een verwijzing naar 
deel I waarin duidelijk is geworden dat het hegeliaanse moment in Nietzsches werk 
  
167 Deleuze publiceerde een jaar na zijn Nietzsche-boek een studie over Kants filosofie: La 
Philosophie critique de Kant (1963). Dat hij Hegel tussen Kant en Nietzsche situeert en diens 
denkbewegingen derhalve toesnijdt op een nietzscheaanse Kant of kantiaanse Nietzsche is niet 
geheel onwaarschijnlijk. Ook zijn Spinoza-studies - Spinoza et le problème de l'expression uit 1968 
en Spinoza uit 1970 - en de invloed van Bergson - Le Bergsonisme (1966) - zouden in die zin van 
invloed geweest kunnen zijn op zijn Hegel-interpetatie dat Hegel steeds vanuit een extra-discursieve 
ervaring is geïnterpreteerd. Zie ook: Heinz Kimmerle, Die Nietzsche-Interpretation des französischen 
Differenzphilosophie. In: K. Mácha (Hrsg.), Zur Genealogie einer Moral. Beiträge zur Nietzsche-
Forschung (1985), p. 47-80, vooral 60-62. 
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naar voren treedt, zodra het nihilisme te eenzijdig als een onmogelijke negatie van de 
metafysica wordt gepresenteerd. 
 Ook bij andere differentiedenkers vinden we de polemiek met Hegel terug. Zo 
is de strijd tegen of polemiek met Hegel bij Derrida vanaf het begin aanwezig. Zijn 
kritische arbeid, die later als deconstructivistisch zal worden gekenschetst, richt zich op 
een ontwrichting en transformatie van het hegeliaanse gedachtengoed. Lyotard zal in 
zijn latere werk, met name in de geschriften over de postmoderniteit Hegels filosofie 
vanuit taalfilosofisch perspectief als één van de 'Grands Récits' ontmantelen. Foucault 
onderwerpt Hegels werk niet aan een systematische analyse. Hegel duikt, zeker in de 
vroege werken waar een epistemologische problematiek centraal staat, wel telkens 
op.168 Dat Hegel niettemin Foucaults negatieve oriëntatiepunt is, blijkt uit de korte, 
maar veelzeggende opmerking die hij aan het eind van zijn inaugurele rede voor het 
Collège de France in 1970 maakt. Daarin refereert hij aan het baanbrekende werk van 
zijn leermeester Jean Hyppolite: 
 
 "Mais échapper réellement à Hegel suppose d'apprécier exactement ce qu'il en 

coûte de se détacher de lui; cela suppose de savoir jusqu'où Hegel, insidieuse-
ment peut-être, s'est approché de nous; cela suppose de savoir, dans ce qui 
nous permet de penser contre Hegel, ce qui est encore hégélien; et de mesurer 
en quoi notre recours contre lui est encore peut-être une ruse qu'il nous oppose 
et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs."(Foucault 1971: 
74/5)169

 
Hyppolite heeft deze afstand tot Hegel gemeten in zijn poging de vraag of we nog 
buiten Hegel om kunnen filosoferen, te beantwoorden. De asymptotische beweging die 
deze poging bepaalt, springt in het oog: "... en faisait sur fond d'un horizon infini, une 
tâche sans terme (...) donc tâche toujours recommencée, vouée à la forme et au 
paradoxe de la répétition"(Foucault 1971: 77). 
 Dit onbegrensd vragen is voor Foucault allereerst van binnenuit vragen naar de 
grenzen van het vertoog: hij vraagt naar een buiten dat niet meer het buiten van dit 
binnen kan zijn. Foucaults angstige vermoeden dat hij ondanks zijn kritiek op het 
dialectische denken er toch weer aan ten prooi kan vallen, blijft door heel zijn oeuvre 
voelbaar. Zijn vragen is er derhalve niet op gericht om weer greep te krijgen op dat wat 
eraan ontsnapt, het niet-filosofische, maar om het denken aan zijn grenzen bloot te 
stellen. Het resultaat is - en hiermee is naar mijn mening niet alleen Foucaults denken, 
maar in feite het denken van de groep neo-nietzscheanen die ik zal behandelen geken-
schetst - een "philosophie (...) inquiète, mobile"(Foucault 1971: 78). De onmiskenbare 

168 Zie: Künzel 1985.  
169 L'ordre du discours (1971). 
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aanwezigheid van Hegel rechtvaardigt ten slotte Foucaults opmerking in zijn inaugurele 
rede: "Toute notre époque, que ce soit par la logique ou par l'épistémologie, que ce soit 
par Marx ou par Nietzsche, essaie d'échapper à Hegel"(Foucault 1971: 74). 
 
2 Aanzetten tot het denken van differenties  
 
Hoe vreemd het ook moge klinken: Hegels dialectische gedachtengang wordt in 
beweging gebracht door het spreken en schrijven. Aan het begin van de 
Phänomenologie des Geistes waar hij de zintuiglijke zekerheid uiteenzet, maakt hij 
enkele opmerkingen over het schrijven en spreken: "Um die Wahrheit dieser sinnlichen 
Gewißheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese 
Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren; ebenso wenig 
dadurch, daß wir sie aufbewahren."(H3.84)170 Taylor wijst in zijn commentaar op dit 
aan Herder ontleende idee, "that human, reflective consciousness is necessarily 
linguistic consciousness, that it has to be expressed in signs"(Taylor 1975: 141). Hegel 
toont daarna, dat de door de abstractie - für sich - ontstane afstand tussen taal en dat wat 
als zintuiglijke zekerheid wordt betiteld, weer wordt opgeheven. De taal verdwijnt 
direkt na haar verschijning weer in het bewustzijn, "weil das sinnliche Diese, das ge-
meint wird, der Sprache, die dem Bewußtsein, dem an sich Allgemeinen angehört, 
unerreichbar ist"(H3.91/2). 
 Het inzicht in de onlosmakelijke band tussen taal en bewustzijn wordt door Karl 
Marx (1818-1883) radicaler verwoord. In Die deutsche Ideologie (1845) merkt hij op, 
dat taal en bewustzijn dezelfde oorsprong hebben: 
 
 "... finden wir, daß der Mensch auch 'Bewußtsein' hat. Aber auch dies nicht 

von vornherein, als 'reines' Bewußtsein. Der 'Geist' hat von vornherein den 
Fluch an sich, mit der Materie 'behaftet' zu sein, die hier in der Form von 
bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so 
alt wie das Bewußtsein - die Sprache ist das praktische, auch für andre 
Menschen existierende, also auch für mich selbst erst existierende wirkliche 
Bewußtsein, und die Sprache entsteht, wie das Bewußtsein, erst aus dem 
Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen".171

170 IJsseling wijst in Boekenwijsheid. Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers 
(1995) op een merkwaardige paradox binnen de westerse filosofische tradities "waarin betrekkelijk 
weinig nagedacht is over de bezigheid van het lezen en schrijven"(IJsseling 1995: 9). Over Plato 
merkt hij op: "Hij houdt een tirade tegen het schrijven maar is zelf een schrijver. (...) Is Plato in 
tegenspraak met zichzelf? In plaats van te spreken over tegenspraak kan men beter zeggen dat het 
hier gaat om een spanningsverhouding die nog altijd een uitdaging vormt voor elke filosofie, die, of 
men het erkent of niet, feitelijk een geschreven filosofie is"(IJsseling 1995: 18).  
171 Karl Marx/Friedrich Engels, "Die deutsche Ideologie" in: Karl Marx Friedrich Engels 
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Wanneer Nietzsche het bewustzijn als een zintuig onder de andere zintuigen opvat en 
voorts stelt dat de schijnbewegingen van de grammatica dit zintuig tot allerlei 
regulatieve ficties, tot 'Hinterwelten' verleidt, lijkt het alsof we via een enorme omweg 
terug zijn bij Hegels zintuiglijke zekerheid. 
 Voor een juist begrip van de kritiek van differentiedenkers op Hegel is naast de 
transformatie van Marx en Nietzsche nog een derde ontwikkeling in de geschiedenis 
van het denken van belang. Als Freud enkele decennia na Nietzsche de resultaten van 
zijn onderzoekingen in metapsychologische verhandelingen neerschrijft, is hem reeds 
duidelijk geworden dat Nietzsches gedachtengoed verwant is met het zijne. Hij vreesde 
zelfs, dat het hem zo na stond, dat hij aanvankelijk Nietzsches werk ongelezen liet om 
niet in zijn eigen gedachtenontwikkeling gestoord te worden.172

 Deze onderlinge verwantschappen worden door Foucault aangegrepen om vanuit 
zijn vertoogsanalytische invalshoek Nietzsches perspectivisme in de vorm van oneindig 
veel interpretaties te exploreren. Zijn bijdrage aan het Nietzsche-colloquium in 
Royaumont in 1964 is getiteld: Nietzsche, Freud, Marx. Daarin worden deze 'maîtres de 
soupçon', zoals Ricoeur ze heeft gedoopt, opgevoerd als de exponenten van een denken 
waarin de techniek van de interpretatie voor het eerst een radicale gestalte aanneemt. 
De westerse traditie, stelt Foucault,  
 
 "a eu son système d'interpretation, ses techniques, ses méthodes, ses manières 

à elle de soupçonner le langage qui veut dire autre chose que ce qu'il dit, et de 
soupçonner qu'il y a du langage ailleurs que dans le langage"(Foucault 1994: 
I.565). 

 
Dat met de laatste zinswending het gebied van de semiologie of semiotiek geopend 
wordt, is duidelijk. En dat daarmee een doorwerking van het ideeëngoed van Roland 
Barthes meer dan waarschijnlijk geacht mag worden, is meer dan een voorzichtige 

 
Werke, Bd. 3 (1973), p. 30. 
172 In Freuds werk zijn enkele verwijzingen te vinden, met name naar Jenseits von Gut und 
Böse en naar een paar passages uit Also sprach Zarathustra. Het gaat doorgaans om de relatie tussen 
denken en affectiviteit (IV.68/162; VII.407) of een psychoanalytische opmerking over Nietzsche en 
de relatie tot zijn vader (VIII.290). In "Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung" in deel X 
van de Gesammelte Werke (1968/1977) staat de volgende aantekening die in "Selbstdarstellung" in 
XIV.86 nagenoeg geparafraseerd terugkomt: "Den hohen Genuß der Werke Nietzsches habe ich mir 
dann in späterer Zeit mit der bewußten Motivierung versagt, daß ich in der Verarbeitung der 
psychoanalytischen Eindrücke durch keinerlei Erwartungsvorstellung behindert sein wolle. Dafür 
mußte ich bereit sein - und ich bin es gerne -, auf alle Prioritätsansprüche in jenem häufigen Fällen zu 
verzichten, in denen die mühselige psychoanalytische Forschung die intuitiv gewonnen Einsichten 
des Philosophen nur bestätigen kann."(X.53) 
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voorondersteling.173 Bij Marx, Nietzsche en Freud ziet Foucault niet zozeer nieuwe 
zingevingstrategien opduiken, als wel een fundamenteel andere duiding van het teken 
zich aandienen, namelijk "que l'interprétation est enfin devenue une tâche 
infinie"(Foucault 1994: I.569). Het aspect van een radicale zelfreflexiviteit wordt als 
volgt verwoord: "si l'on ne pourrait pas dire que Freud, Nietzsche et Marx, en nous 
enveloppant dans une tâche d'interprétation qui se réfléchit toujours sur elle-même 
..."(Foucault 1994: I.567). Foucault gebruikt vervolgens allerlei metaforen om dit 
proces te verduidelijken. De metafoor van de spiegeling, van de oneindige hoeveelheid 
spiegels zullen we vooral terugvinden in zijn vroege literatuuressays, die vooral in Tel 
Quel en Critique zijn gepubliceerd.174 Maar ook hanteert hij de metafoor van de pli, de 
plooi of de vouw, om te illustreren hoe diepte ontstaat: bij Nietzsche zou er sprake zijn 
van "... la découverte que la profondeur n'était qu'un jeu, et un pli de la surface"(Fou-
cault 1994: I.568).175 Onder andere door dit artikel en het baanbrekende werk Nietzsche 
et la philosophie176 uit 1962 van Gilles Deleuze, is de toon gezet voor een nieuwe 
Nietzsche lezing, sterker voor een nieuw Frans nietzscheanisme. 
 
2.1 "Nietzsche à (la) Paris" 
 
In hun kritische bespreking van 'la pensée 68'177 vatten Ferry en Renaut Foucaults werk 
op als dé gestalte van het Franse nietzscheanisme, en wel om drie redenen. Allereerst 
heeft Foucault zich reeds in een vroeg stadium van zijn denkontwikkeling expliciet als 
een nietzscheaan geafficheerd. Vervolgens heeft hij zich, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Deleuze die zich toch in de nabijheid van de feitelijke teksten van 
Nietzsche op bleef houden, erop toegelegd de nietzscheaanse inzichten te actualiseren: 
vanuit nietzscheaans perspectief heeft Foucault zijn licht over veel hedendaagse 
problemen laten schijnen. En ten slotte vinden we bij Foucault de kritische inzet van 
Nietzsches filosofie terug, met name de subjectkritiek en het an-
tihumanisme.(Ferry/Renaut 1985: 105-08). Maar zoals gezegd, Foucault is slechts één 
en bovendien een zeer recente exponent van het Franse nietzscheanisme. 
 De Franse aandacht voor Nietzsche kent een lange geschiedenis. Zij is in drie 
etappes verlopen. Aan het eind van de vorige eeuw zijn het vooral schrijvers die zijn 
werk als een bron van inspiratie aangrijpen. Nietzsche wordt vertaald in allerlei literaire 

173 De contacten tussen Barthes en Foucault zijn weliswaar summier, maar toch intensief 
genoeg om van een beïnvloeding te spreken. Zie: Didier Eribon, Michel Foucault (1989), p. 104. 
174 Zie bijv.: "Le langage à l'infini" (1963), in: Foucault 1994: I.250. 
175 De centrale rol van de vouw in het werk van Foucault zelf wordt besproken in het boek van 
Gilles Deleuze over Foucault uit 1986. Zie: Deleuze 1986: 101-130. 
176 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie (1962). 
177 Zie: Luc Ferry en Alain Renaut, La pensée 68: Essai sur l'antihumanisme contemporain 
(1985). 
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tijdschriften. Gide en Valéry vertalen Nietzsches teksten, terwijl Maurras inspiratie 
vindt in Nietzsches antisocialisme. Aan de vooravond van de oorlog transformeert 
Charles Andler Nietzsche tot een europees denker, cosmopoliet en universalist. 
 In het interbellum, rond 1935, is het echter de opvatting van Nietzsches zuster 
Elisabeth die steeds meer aan kracht wint. Zij heeft samen met Peter Gast Nietzsches 
filosofische nalatenschap onder diens naam gepubliceerd. Der Wille zur Macht (1901) 
is echter een 'vervalsing' die later vooral werd gebruikt om bij de nationaal-socialisten 
in het gevlei te komen. Het is met name haar weergave van Nietzsches werk die tijdens 
het interbellum door kunstenaars en intellectuelen wordt bestreden. Als gevolg van deze 
reactie op de Nietzsche-falsificaties door het nationaal-socialisme komt de 
individualistische grondtoon van Nietzsches werk meer naar voren. Deze wordt 
aangegrepen om het fascisme van binnenuit te kritiseren en om de toon voor een ander 
soort politiek te zetten. Georges Bataille is daarvan een van de meest markante figuren. 
Zijn haast pamfletachtige stukken in het onder andere door hemzelf opgerichte 
Acéphale en zijn herdenking van het nietzscheaanse gedachtengoed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, neergelegd in Sur Nietzsche. Volonté de chance, zijn van grote invloed 
geweest op een generatie jonge filosofen die aan het eind van de vijftiger jaren vanuit 
een politieke patstelling Nietzsches teksten nieuw leven inblazen.178 In de Nietzsche-
receptie van deze laatste groep klinkt de literaire en politieke inspiratie door. Zij wordt 
ingezet tegen het tot op dat moment grotendeels door dialectiek en fenomenologie 
bepaalde denkklimaat.  
 In de periode 1962-1972 worden er een aantal colloquia over Nietzsches werk 
georganiseerd179 en zien vele publicaties over uiteenlopende aspecten van zijn werk het 
levenslicht. Een van de meest toonaangevende is het reeds vermelde door Gilles 
Deleuze geschreven Nietzsche et la philosophie180. Dit boek en het in 1968 gepu-

178 Zie bijv: Michel Foucault, "Entretien avec Michel Foucault" (1980) in: Foucault 1994: IV. 
47-61. 
179 De belangrijkste zijn het VIIe filosofische internationale colloquium van Royaumont in juli 
1964, waaraan naast Fransen als Marcel, Foucault, Deleuze, Wahl, Klossowski en Beaufret ook 
Löwith, Colli, Montinari en Vattimo deelnemen. Zie: Nietzsche (1967). Daarnaast vindt er 8 jaar 
later in juli 1972 opnieuw een internationaal colloquium plaats, maar nu in het inmiddels beroemde 
Cerisy-la-Salle. Veel van de hiervoor genoemde filosofen doen weer mee. Van de nieuwkomers zijn 
het vooral Derrida en Lyotard die voor mijn betoog van belang zijn. Zie: Nietzsche aujourd'hui. 
1.Intensités/2. Passions (1973). 
180 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie. PUF, Parijs 1962. Andere gezaghebbende 
publicaties zijn: Jean Granier, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche (1966); 
Pierre Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux (1969); de publicatie van de door Derrida in Cerisy-
la-Salle gehouden lezing onder de titel Éperons. Les styles de Nietzsche (1978) (in 1976 in een 
meertalige uitgave verschenen) en het korte geschrift van Foucault 'Nietzsche, la généalogie, 
l'histoire' in: Hommage à Jean Hyppolite (1971), pp. 145-172. 
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bliceerde Différence et répétition181 zullen van grote betekenis blijken voor een 
stroming binnen de Franse filosofie die zich aanvankelijk afficheert als het denken van 
het Andere of van de grens, maar die ten slotte de geschiedenis ingaat als het denken 
van het Verschil of differentiedenken. De belangstelling voor Nietzsche komt enerzijds 
voort uit een toenemend ongenoegen met bestaande filosofische posities waarvan zoals 
gezegd de existentiële fenomenologie en het marxistische dialectische denken de twee 
voornaamste exponenten zijn. Husserl en Hegel zijn de belangrijkste opponenten, zij 
het dat zij verwerkt zijn in de filosofische inzichten van Sartre, Merleau-Ponty en 
Althusser. Anderzijds blijkt er een toenemende behoefte om, uitgaande van Nietzsche 
en met een vage inspiratie vanuit de artistieke avantgarde182, nieuwe denkwegen in te 
slaan waarin oude dilemma's niet zozeer onmiddellijk opgelost als wel vanuit een ander 
perspectief bekeken en met andere woorden besproken kunnen worden. 
 Terugblikkend op deze zowel in intellectueel als sociaal-politiek opzicht turbulente 
periode kan geconstateerd worden dat hier de kiemen zijn gelegd voor latere 
methodische en inhoudelijke thema's van differentiedenkers. In onderlinge discussies 
blijken de deelnemers op dan nog ondoorzichtige wijze zichzelf ingevoegd te hebben in 
een nietzscheaanse denkbeweging, waarin naar mijn mening Nietzsches aporetisch 
schrijven onder het banier van écriture of schriftuur een strijd tegen verkalkte vormen 
van humanisme en subjectdenken aanbindt. In alle voorlopigheid volg ik hier de door 
Derrida in La voix et le phénomène (1967) gehanteerde definitie van 'écriture': "nom 
courant de signes qui fonctionnent malgré l'abscence totale du sujet, par (delà) sa 
mort"(Derrida 1967c: 104). De ambiguë slotfrase laat zich vertalen als "door zijn dood" 
en "over zijn dood heen". Dat de problematiek van de dood of de eindigheid in dit 
denken als schriftuur een cruciale rol speelt, wordt door deze vroege omschrijving 
bevestigd. 
 Foucault heeft als eerste de thematiek van de eindigheid kentheoretisch en 
methodologisch uitgewerkt. De werkingen van de geschreven taal zijn vanaf het begin 
zijn oriëntatiepunt geweest. Niet zoals bij Derrida in de gestalte van een schriftuur, 
maar als discours of vertoog. De term 'vertoog' slaat niet alleen op een tekst, maar 
veeleer op het netwerk van verschijnselen waarbinnen de sociale produktie van 
betekenissen plaatsvindt. Het vertoog is dus geen specifiek niveau van het sociale, maar 
is in feite co-extensief met het sociale. Hoewel ook mondelinge articulaties in deze term 
begrepen worden, gaat het bij Foucault vooral om de schriftelijke articulaties. In zijn 
Nietzsche-lezing uit 1964 wordt de thematiek van het in 1966 gepubliceerde Les mots 

181 Gilles Deleuze, Différence et répétition (1968). 
182 Een aanwijzing daarvoor ligt bijvoorbeeld besloten in Foucaults uitspraak dat de seriële 
muziek van Barraqué en Boulez, "met wie ik vriendschapsbanden onderhield" hem "voor de eerste 
keer uit het dialectisch universum (zou) hebben gerukt". Zie: Gesprek met Caruso, "Qui êtes-vous, 
professeur Foucault?" (1969) in: Foucault 1994: I.613.  
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et les choses, waarin de relatie tussen eindigheid en oneindigheid centraal staat, 
geprefigureerd. Een radicale, nietzscheaanse interpretatie heeft volgens Foucault tot 
gevolg dat een 'région absolument dangereuse' wordt genaderd, waarin niet alleen de 
interpretatie ter ziele gaat, maar "entraînant peut-être la disparition de l'interprète lui-
même"(Foucault 1994: I.570). Zo schetst Foucault in het voetspoor van Nietzsches 
'dood van God' als variant van 'de dood van de auteur' het beruchte 'verdwijnen van de 
mens' waarmee Les mots et les choses eindigt. (Foucault 1966: 397/8) 
 De semiotiek, de leer der tekens, biedt een aangrijpingspunt voor een actueel 
nietzscheaans perspectivisme: 
 
 "Maintenant va pouvoir s'organiser à l'intérieur du signe tout un jeu des 

concepts négatifs, de contradictions, d'oppositions, bref l'ensemble de ce jeu 
des forces réactives que Deleuze a si bien analysé dans son livre sur 
Nietzsche"(Foucault 1994: I.573). 

 
Filosofie wordt "une sorte de philologie toujours en suspens, une philologie sans ter-
me"(Foucault 1994: I.570). Een schrijven dat zich voortdurend naar zijn eigen grens be-
weegt. Derrida zegt daarover in "La structure, le signe et le jeu dans le discours des 
sciences humaines" die als lezing in 1967 wordt voorgedragen: 
 
 "Tournée vers la présence, perdue ou impossible, de l'origine absente, cette 

thématique structuraliste de l'immédiateté rompue est donc la face triste, 
négative, nostalgique, coupable, rousseauiste, de la pensée du jeu dont 
l'affirmation nietzschéenne, l'affirmation joyeuse du jeu du monde et de 
l'innocence de devenir, l'affirmation d'un monde de signes sans faute, sans 
vérité, sans origine, offert à une interprétation active, serait l'autre face. Cette 
affirmation détermine alors le non-centre autrement que comme perte du 
centre"(Derrida 1967b: 427). 

 
Deze ultieme grens is voor Foucault echter de ervaring van de waanzin, die het 
onderwerp van zijn in 1961 verschenen studie over de geschiedenis van de waanzin 
vormde.183 Dat Foucault de circulariteit van de gedachte van de Eeuwige Wederkeer 
aan deze radicale zelfreflexiviteit verbindt, dat er in tegenstelling tot de dialectische, 
lineaire tijd sprake is van "un temps de l'interprétation qui est circulaire"(Foucault 1994: 
I.574), ligt, gegeven de 'terugvouwende' - en niet: de hegeliaanse 'ontvouwende' - 
werking van de reflexiviteit voor de hand. 
 Er valt natuurlijk voldoende af te dingen op deze nog embryonale bijdrage van 
Foucault. Zo is de vraag gerechtvaardigd of de drie denkers wel een even radicale inzet 

183 Zie: Michel Foucault, Folie et déraison; histoire de la folie à l'âge classique (1961). 



 7. Een Franse 'linguistic turn' 
 

 

 

 
 301 

  

hebben. In de erop volgende discussie maakt Jean Wahl Foucault attent op het feit dat 
Nietzsche voor Marx wellicht een geborneerde bourgeois en voor Freud een 
getraumatiseerde psychoot was. En Vincent Descombes wijst er in een artikel in de 
bundel Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens?184 op, dat er bij Marx en Freud nog 
vaste 'waarheden' zijn waar zij zich op beroepen. In die zin is er bij hen geen sprake van 
een echt radicale kritiek. In zijn latere werken, waarin zowel Marx als Freud worden 
gekritiseerd, onderschrijft Foucault impliciet deze kritiek. De radicaliteit van Nietzsche 
komt voort uit zijn inzicht, dat dit wantrouwen ten opzichte van iedere zingeving 
onmogelijk tot een systematiek kan worden uitgewerkt, hetgeen bij Marx en Freud wel 
zou zijn gebeurd.  
 Descombes staat kritisch ten opzichte van het Franse 'nietzschéisme' in zijn geheel. 
Hij verwerpt de radicaliteit van Foucaults these op een typisch wittgensteiniaanse 
wijze: bij de nietzscheanen zou het onderscheid tussen begrijpen (comprendre) en 
interpreteren (interpréter) verloren gaan. De act van het interpreteren wordt niet 
onderscheiden van het begrijpen dat als een vermogen wordt opgevat. Descombes 
weigert, met andere woorden, het inzicht te onderschrijven dat begrijpen al bij voorbaat 
interpreteren is. Met de voor sommige angelsaksische auteurs zo kenmerkende, iets te 
analytische eenvoud wijst hij erop dat het lezen van een krant in de eigen taal verschilt 
van die van een krant, waarin de moedertaal niet wordt gebezigd. In het eerste geval 
zou er sprake zijn van onmiddellijk begrip, terwijl er in het laatste geval wordt geïn-
terpreteerd. 
 Impliceert het gelijk van Descombes inzake het lezen van kranten echter tevens een 
weerlegging van Foucaults standpunt? Het lijkt mij dat bij Foucault het alledaagse 
bewustzijn van de tekens even onmiddellijk is als bij Descombes. De problematisering 
van deze vanzelfsprekendheid dient zich meestal pas aan, zodra de als vanzelfsprekend 
'ervaren' betekenis om het maar eens wittgensteiniaans uit te drukken: 'niet meer werkt'. 
Deze zelfreflectie is niet in eerste instantie een keuze van het individu, maar blijkt een 
noodzaak die zich van buitenaf opdringt. Hoewel Foucault inderdaad beweert, dat we in 
het web van interpretaties verstrikt raken, sluit hij naar mijn mening niet uit, dat op een 
gegeven moment een specifieke interpretatie als 'waar' zal worden ervaren. Deze dient 
zich dan aan als het onbemiddelde 'begrip' van Descombes. 
 Zijn stelling dat neo-nietzscheanen het epistemologische inzicht in een niet 
definitief te ontwarren verketening van interpretaties delen, is echter correct. Evenzeer 
zijn waarneming dat zich door hun 'immorele', talige strategieën een "appel à un 
principe normatif" aandient, namelijk "la souveraineté de l'individu". Zijn kritiek op de 
wijze waarop dit vervolgens 'une morale personelle', zelfs 'une ligne de conduite 

184 "Le moment français de Nietzsche" in: Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens? Alain 
Boyer, e.a., (1991), pp. 101-128. 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 
 302 

politique' oplevert, deel ik niet. Hoe moraal en politiek mogelijk wel kunnen 
terugkeren, zal in het laatste hoofdstuk worden uiteengezet. 
 
2.2 Lacaniaans structuralisme: De Saussure en Freud 
 
Foucaults essays uit het begin van de zestiger jaren getuigen van een exclusieve 
aandacht voor de taal als een 'soeverein' medium: een taal die zichzelf spreekt, zoals in 
de moderne, avantgardistische literatuur het geval is. Verwijzingen naar Nietzsche, en 
in het verlengde daarvan naar Bataille, Klossowski, Blanchot en literatoren als Flaubert, 
Artaud en Roussel komen regelmatig voor. Foucaults interesse voor de taal werkt door 
in zijn kritiek op en verwerking van het structuralisme. Dit is op psycho-analytisch en 
etnologisch vlak verbonden met namen als Jacques Lacan (1901-1981) en Claude Lévi-
Strauss (1908-1994). Door de Nietzsche-revival in Frankrijk in de zestiger jaren neemt 
het structuralisme een andere wending.185  
  
 
 Excursie 14 
 
 Lacan en Barthes 
 "Het Onbewuste gestructureerd als een taal" en de schriftuur  
 

  
185 Zie: V. Descombes, Le même et l'autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-
1978) (1979), p. 99. Zie verder: M. Corvez, Les Structuralistes (1969). 

De bepalende invloed van de taal op 
het denken treedt na Nietzsche en De 
Saussure steeds meer op de voorgrond. 
De taal blijkt een exclusieve toegang 
tot zowel onze innerlijke als uiterlijke 
werkelijkheid te bieden. In bepaalde 
takken van het Franse denken vindt een 
verwerking en actualisering van De 
Saussures taaltheorie plaats. De toepas-
sing van de resultaten van de teken-
theorie op bijvoorbeeld de antropologie 
(Lévi-Strauss), de godsdienstweten-
schap (Dumézil), de psycho-analyse 
(Lacan), de literatuurkritiek (Barthes) 
en het historisch materialisme 

(Althusser) levert zelfs een nieuwe 
methodische inzet op: het 'structuralis-
me'.  
  Van het tweetal denkers, te weten 
Jacques Lacan (1901-1978) en Roland 
Barthes (1915-1980), is de eerste voor 
alles psycho-analyticus, de tweede aan-
vankelijk literatuurcriticus, die zich 
echter tot een van de eerste 'semi-
ologen' ontwikkelt. Ze kennen elkaar 
en hebben in de zestiger jaren 
regelmatig contact. Beide verwerken ze 
aspecten van het werk van Freud, 
Nietzsche, Marx en Bataille. Voor hen 
is het subject het effect van allerlei 
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structurele samenhangen, een knoop-
punt in een netwerk van vertogen, die 
uit deze structuur voortvloeien. In het 
latere werk van Barthes zien we een 
tendens opkomen om de structuur 
minder statisch, meer dynamisch te 
begrijpen.  
 
1 Vertoog, betekenis en subjectiviteit 
 
Het begrip vertoog (discours) vervult 
een centrale rol en kan als volgt om-
schreven worden: het is een sy-
stematisch en samenhangend geheel 
van positieve vormen van weten 
(savoir), waardoor individuen in staat 
worden gesteld hun innerlijke en 
uiterlijke wereld zin en hun handelen 
richting te geven. Dit vertoog genereert 
kennisvormen (connaissance) die zich 
aan ons als door waarheid geschraagde 
kennis aandienen, variërend van 
wetenschappelijke theorieën tot volks-
wijsheden. Om verwarring te voorko-
men maak ik hier al een onderscheid 
tussen het Vertoog - de structuur - en 
de daardoor geproduceerde concrete 
vertogen. Een vertoog is dus meer dan 
alleen wetenschappelijke 'connaissan-
ce': het betreft iedere vorm van positief 
weten dat - in een bepaalde cultuur en 
in een afgebakende periode - aanspraak 
op waarheid maakt. Zo verschijnen 
vertoog, waarheid en betekenis als drie 
structurerende momenten van concrete 
vormen van kennis. 
  Door De Saussure wordt een 
onderscheid tussen structuur en 
systeem gemaakt, waarbij het systeem 

als een concrete uitdrukking van een 
onderliggende structuur werd aan-
gemerkt. Het vertoog wordt door 
Lacan als zo'n funderende, statische 
structuur opgevat. Maar het vertoog 
kan ook een dynamischer aspect 
vertonen, zoals in het latere werk van 
Barthes. Het gaat dan meer om het 
proces van betekenisgeving (significa-
tion). Niet om het zijn van de structuur, 
maar om zijn werking. 
  Met deze verschuiving van de blik 
naar het proces van betekenen krijgen 
we zicht op de praktijken waarin de 
inzet van kennis een gedragsbepalende 
factor blijkt: zo wordt in pedagogische 
praktijken (gezin, school, therapieën) 
het gedrag van individuen door mens-
wetenschappelijke kennis (pedagogie, 
psychologie, sexuologie, etc.) 
gereguleerd en gestructureerd. De 
internalisering van deze kennis of deze 
concrete vertogen produceert een 
innerlijke structuur, die met de 
kentheoretische term subjectiviteit 
wordt aangeduid. Met andere woorden: 
subjectiviteit is het produkt van beteke-
nisgevingsprocessen. Individuen 
dichten zichzelf - grotendeels onbe-
wust - onder het perspectief van een 
genternaliseerd vertoog een positie ten 
aanzien van de hen omringende wereld 
toe en transformeren zich zodoende tot 
subjecten. Een subject is dus een 
kentheoretische notie, dat wil zeggen 
een zijnswijze van individuen, die een 
specifieke omgang met de wereld 
vooronderstelt, en die als 'waar' en 
'juist' wordt begrepen. Zo ligt in de ob-
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jectivering van de dingen een claim op 
beheersing besloten. Kortom, subjecten 
bestaan niet in de alledaagse werkelijk-
heid, zij zijn produkten van een als 
praktijk voltrokken theorie. 
 
2 Lacan: psycho-analyse en semiologie 
 
In zijn poging Freud authentieker te 
lezen dan de Freudianen geeft Lacan 
diens werk door alle interpretaties heen 
een nieuwe invulling. Daarbij 
benadrukt hij het talige aspect van 
Freuds analytische arbeid. Zo stelt hij 
dat het Onbewuste uitsluitend als taal - 
of technischer: als teken - verschijnt. 
Het heeft niet zozeer een ontologische 
als wel een tali-ge waarde.  
 
2.1 Teken: betekenaar en betekenis 
 
Op de vraag hoe wij kennis van het 
Onbe-wuste krijgen, kan het antwoord 
slechts luiden dat het de taal is die ons 
toegang verleent: we spreken en 
schrijven erover. En als we dromen 
kunnen we de betekenis van de-ze 
beelden slechts talig duiden of via 
woordspelletjes achterhalen. 
  Echter, reeds Freud betoogde dat het 
Onbewuste los van de in 
woordvoorstellingen omgezette 
dingvoorstellingen ontoegankelijk is. 
Deze omzetting impliceert 
onvermijdelijk een invoeging van de a-
logische, tijdloze beelden in een discur-
sieve, lineaire orde. Deze droomarbeid 
voltrekt zich onder andere door middel 
van verschuiving en verdichting. Ook 

dienen symptomen en versprekingen 
zich als toegangen tot het Onbewuste 
aan. Voor Lacan zijn dit echter slechts 
uiterlijke tekens die systematisch 
uiteenvallen in materiële dragers - 
betekenaren: signifiant/Sa -, die niet 
definitief tot hun oorsprong - betekenis 
of betekende: signifié/Sé - kunnen 
worden herleid. Wat het Onbewuste 
ook moge zijn, zodra wij er greep op 
trachten te krijgen gebeurt dit door 
middel van de taal. Vandaar dat Lacan 
kan stellen dat "l'inconscient est 
structuré comme un langage"49. 
  De betekenden zijn de onbewuste 
gedachteninhouden die slechts vanuit 
de symptomen als betekenaren zijn te 
begrijpen. Zo komt de relatie tussen 
betekenaar en betekenis overeen met 
de relatie symptoom-onbewuste. Het 
symptoom als betekenaar verwijst naar 
een betekende of betekenis zonder dat 
er een definitieve koppeling tussen 
beide plaats kan vinden. Met andere 
woorden: de betekenis (dat wil in 
laatste instantie zeggen: het Onbewus-
te) gaat op in de zich telkens opnieuw 
aandienende reeksen betekenaren. Zij 
wijkt steeds terug, verglijdt als het 
ware onder de reeksen. Toch wordt 
erover gesproken, alsof er wel degelijk 
iets buiten de taal bestaat. De betekenis 
lokt uit tot begrip en wordt zo tot motor 
van de beweging van de betekenaren. 
Naar aanleiding van deze voortdurende 
verglijding komt Lacan tot een tweede 
fundamenteel uitgangspunt van zijn 
werk: "c'est ce que nous avons désigné 
plus haut avec Saussure comme le 
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glissement du signifé sous le signifiant, 
toujours en action (inconsciente, 
remarquons-le) dans le discours"50. 
 
2.2 Metafoor en metonymie 
 
Vervolgens vertaalt Lacan de 
bewegingen van verglijding van de 
betekenis onder de betekenaren in de 
psycho-analytische terminologie van 
de 'verschuiving' en de 'verdichting'. 
Het worden nu bewegingen in de taal, 
retorische bewegingen. Hiertoe 
verwijst hij naar enkele stijlmiddelen: 
de metonymie en de metafoor. In het 
eerste geval wordt in eenzelfde beteke-
nisveld een deel van het geheel voor 
het geheel gesubstitueerd. Bij de 
metafoor wordt een beeld voor een 
ander verwisseld waardoor er naar een 
ander semantisch veld wordt 
overgegaan. Metafoor en metonymie 
suggereren echter nog dat er achter de 
betekenaren een ware of echte 
betekenis schuilgaat die beide proces-
sen fundeert. Volgens Lacan wordt niet 
de betekenisgelijkheid (de gemeen-
schappelijke betekenis) als uitgangs-
punt genomen, maar de differentie 
tussen de betekenaren: de tic verwijst 
naar een complex van gedragingen, die 
door een bepaalde duiding van een 
droom teruggevoerd kunnen worden 
tot vroegere gebeurtenissen, die...enz. 
Achter de metaforen en metonymieën 
ligt geen funderende instantie of een 
reeds gegeven en gelijkblijvende 
identiteit. De taal is - zoals Nietzsche 
reeds duidelijk had gemaakt -door en 

door metaforisch en metonymisch en 
verwijst niet naar een ontologisch 
fundament. Identiteiten zijn veeleer 
effecten van metaforisatie of 
metonymisering. Metonymie duidt op 
de eindeloze verglijding van de beteke-
naren, terwijl metafoor een betekenis-
fixatie aangeeft. De metonymie wordt 
even stilgezet in de metafoor, die voor 
korte tijd een reeks betekenaren aan 
een betekende of betekenis koppelt. Zo 
is een bepaalde identiteitservaring - de 
inhoud van het Ik - een effect van de 
overgang van de metonymische 
verglijding naar de metaforische 
fixatie. Metonymie staat derhalve 
gelijk met verschuiving, metafoor met 
verdichting.  
 
De relatie tussen de betekenis en de 
betekenaren wordt echter wel enigszins 
gewijzigd. Was er bij De Saussure nog 
sprake van een parallellisme tussen Sé 
en Sa, bij Lacan is de betekenaar pri-
mair. In de schematisering van de 
relatie S/s (Lacan gebruikt een andere 
schrijfwijze dan De Saussure: Sa is een 
grote S en Sé is een kleine s) wordt de 
absolute breuk en de onmogelijkheid 
om S definitief aan s te koppelen met 
de streep aangegeven. Betekenis en 
betekenaar kunnen niet tegen elkaar 
geruild worden: er is geen equivalentie 
tussen S en s. En inzoverre de taal het 
domein van de betekenaren is, wordt 
hier het primaat van de taal en het 
vertoog gesteld.  
 
2.3 De Ander en het Ik 
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Lacan hanteert een nieuwe 
terminologie om de ontwikkelingsfasen 
van het kind te benoemen. Deze 
doorkruist Freuds bepalingen van de 
anale tot de genitale fase: de reële, de 
imaginaire en de symbolische orde. De 
laatste is eenvoudig te omschrijven als 
de veelheid van symbolische systemen 
- van taal tot sociale omgangsvormen - 
die met het begrip 'cultuur' worden 
aangeduid. De reële orde duidt op de 
harmonische toestand die het kind in de 
onmiddellijke verbondenheid met zijn 
moeder in zijn eerste levensmaanden 
ondergaat. Dan is er nog geen sprake 
van een Ik-ervaring, maar veeleer van 
een verbrokkelde ervaring die direkt uit 
de bevrediging van de lichamelijke 
functies voortvloeit. Er is sprake van 
een organische band met het moederli-
chaam.  

Op deze organische band wordt door 
de vader inbreuk gedaan. Het kind, dat 
van zichzelf een verbrokkelde ervaring 
heeft, leert zich geleidelijk aan als een 
samenhangende identiteit ervaren door 
zich aan zijn omgeving - het andere - 
te spiegelen. Lacan neemt dit heel 
letterlijk: in de spiegel ziet de baby 
zich pas als een geheel. Zijn reflectie 
weerspiegelt echter geen oor-
spronkelijke eenheid, maar produceert 
deze juist: het anders-zijn van het 
spiegelbeeld wordt door het kind echter 
niet onderkend, de vreemdheid van het 
andere als de Ander wordt niet erkend. 
Toch zijn we via het spiegelbeeld altijd 
via de Ander bij ons zelf. Deze gesple-
tenheid blijft het Ik duurzaam bepalen. 
In het spiegelstadium dat zich feitelijk 
tussen de 6 en 18 maanden voltrekt, 
identificeert het kind zich met dit 
imaginaire beeld. In dit stadium treedt 
tevens een tendens op die het verdere 
leven zal beheersen: de neiging voort-
durend de imaginaire eenheid van een 
ideaal ego te zoeken en vast te leggen. 
Of in termen van de semiologische 
analyse: om de metonymische 
verglijding van de betekenaren (of: 
spiegelbeelden) tot stilstand te brengen 
in een metaforische fixatie: dat ben Ik 
en niets anders. Het kind komt echter 
pas tot de erkenning van de Ander als 
zodanig door de invoeging in de 
symbolische orde, die aanvankelijk als 
de Wet van de vader wordt ervaren. 
Het dient in 'het vertoog van de Ander' 
(de cultuur in algemene zin) ingevoerd 
te worden. Identificatie met de Ander, 
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die in de gestalte van de vader en de 
door hem gepersonificeerde Wet in het 
gezin aanwezig is, produceert tenslotte 
de imaginaire neerslag van het Ik. 
Daarmee lijkt de Ander geheel en 
positief geabsorbeerd te zijn. Maar het 
Onbewuste is nu juist die (talige) 
dimensie waarin alles wat bedreigend 
en negatief is voor het Ik zich nestelt. 
In de hoedanigheid van het Onbewuste 
krijgt de Ander als de Ander een plaats 
in het Ik, dat daarmee een gespleten 
bestaan leidt.  

2.4 Verlangen en gemis 
 
Lacans interpretatie van Freud en zijn 
visie op de produktie van het Ik 
veronderstelt een bepaalde opvatting 
over het ontstaan van het verlangen. 
Sleutelterm daarbij is het gemis of 
manque. Het kind wordt geboren en 
vormt een geheel met het 
moederlichaam: het drinkt, poept, 
piest, boert en huilt wanneer het wil. 
Het mag paradoxaal klinken, maar er 
bestaat in strikte zin nog geen gearticu-
leerd désir. De direkte aansluiting op 
het moederlichaam maakt dat het kind 
zich ook niet los kan maken van de 
omgeving en zich dientengevolge 
evenmin als subject tegenover een zijn 
behoeftes weerstrevende werkelijkheid 
kan ervaren. De moeder is weliswaar 
de eerste uitdrukking van de Ander, 
maar zij kan niet als zodanig erkend 
worden omdat haar verlangen volledig 
samenvalt met dat van haar kind.  
  Pas als de direkte band tussen 
behoefte en bevrediging wordt 
losgekoppeld, wordt het 
subjectiveringsproces in gang gezet. 
De articulering van het verlangen is 
structureel verbonden met de 
subjectivering, met de vorming van het 
Ik. Dit gebeurt in het proces van het 
spenen, zindelijk maken, kortom door 
de invoering van het gemis en het 
gebrek in het socialiseringsproces. 
  De vader speelt een cruciale rol. 
Freuds Oedipuscomplex krijgt hier zijn 
lacaniaanse uitdrukking. De vader 
voert het gemis in: hij onttrekt het 
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verlangen van de moeder aan dat van 
het kind, stelt een ruimte tussen 
behoefte en bevrediging in en roept 
zodoende bij het kind het verlangen op 
naar dat wat eerst als vanzelfsprekend 
aanwezig was. Het gemis blijkt 
structureel voor het verlangen. Het kan 
nooit volledig bevredigd worden. Het 
individu reikt voortdurend uit naar 
nieuwe invullingen. En juist dit maakt 
het mogelijk dat het Ik in de 
metonymische beweging zichzelf als 
proces opvat en steeds nieuwe 
metaforisaties bewerkstelligt.  
  Zodra echter een fixatie de toegang 
van het andere blokkeert, kan er sprake 
zijn van een psychische storing. Het 
oplossen van deze storing is volgens 
Lacan de taak van de psycho-analyse. 
De psychische problemen die in de 
psycho-analyse worden geconstateerd 
heb-ben dus te maken met het feit dat 
een bepaalde identificatie, een 
bepaalde metaforische fixatie tot een 
universele kern wordt verheven. Daar-
door wordt het imaginaire gefixeerd en 
verliest de persoon het besef dat hij 
steeds kan veranderen en zich kan her-
nieuwen, wat in de metonymische 
verglijding wordt uitgedrukt. Dit bete-
kent dat de Ander uit het Ik wordt 
gedrukt, de differentie wordt ontkend 
en één reeks betekenaren tot ultieme 
betekenis wordt verheven.  
 
3 Barthes: de nulgraad van het 
schrijven 
 
Staat bij Lacan het psycho-analytisch 

vertoog centraal, bij Barthes is het de 
literatuur die onderwerp van reflectie 
wordt. Barthes vraagt eveneens naar 
haar werking als vertoog en haar 
verhouding tot het verlangen en het 
lichaam. Zelfs in die mate dat Barthes 
in zijn latere werken het idee van een 
pulsionele, erotische werking van de 
taal ontwikkelt. In zijn vroege werk 
gaat het vooralsnog om het proces van 
betekenisgeving, waarbij opnieuw de 
tekentheorie van De Saussure een 
belangrijke rol speelt. 
 
3.1 Écriture/schriftuur 
 
Stelde deze dat de taal gezien moest 
worden als een van de vele tekensy-
stemen en als zodanig een onderdeel 
vormde van een algemene semiologie 
(de leer der tekens), Barthes bedt deze 
semiologie op zijn beurt weer in in een 
translinguïstiek, "dont la matière sera 
tantôt le mythe, le récit, l'article de 
presse, tantôt les objets de notre 
civilisation, pour autant qu'ils sont 
parlés"(Barthes 1953: 81).51    In 
Eléments de sémiologie (1964) werkt 
hij de theoretische aspecten ervan uit. 
In overeenstemming met de marxis-
tische literatuuropvatting worden de 
universele waarden van literaire 
produkten door een historisering 
ontkracht. Literatuur - Barthes doelt 
hier op het Franse classicisme - blijkt 
sterk ideologisch geladen. Maar hij 
richt zich vooral op één aspect van de 
literatuur: de écriture (schriftuur/het 
schrijven). Hiermee duidt hij niet 
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zozeer op de specifieke stijl van een 
auteur, als wel op de klassegebonden 
en door belangen bepaalde literaire 
produktiviteit. Schriftuur situeert hij 
tussen de taal als vanzelfsprekend 
gegeven - de Saussuriaanse langue - en 
de persoonlijke stijl van de auteur: 
parole, die beide door hem als 
natuurlijk gegevens worden opgevat. 
Stijl wordt vooral als een uitdrukking 
van de lichamelijkheid en het tem-
perament van de schrijver gezien, die 
onvermijdelijk in de taal doorwerken. 
Hij komt tot de conclusie dat literatuur, 
ondanks haar pretenties, geen voorstel-
ling van de innerlijke werkelijkheid 
van de schrijver, noch een beschrijving 
van de uiterlijke werkelijkheid, maar 
veeleer een door een motief ingegeven 
alibi van een klasse biedt. 
  Voor Barthes is literatuur voor alles 
creatie; geen representatie of voor-
stelling van de werkelijkheid, maar een 
presentatie of voorstel tot werke-
lijkheid. Algemener: taal drukt niet 
alleen gedachten uit, maar schept of 
produceert deze tevens. Dit zou de 
schrijver zich bewust moeten zijn. De 
taak van de criticus is derhalve het 
ontmaskeren van de ideologie en het 
ontmantelen van het (burgerlijke) be-
wustzijn. De nulgraad van het schrij-
ven is voor Barthes die utopische toe-
stand van de taal, waarin de schriftuur 
wordt opgelost. 
  Ook Barthes richt zich op de tekst als 
een systeem van relaties tussen 
betekenaren. Hij staat sterk onder in-
vloed van Freud, maar kritiseert diens 

reductionisme: alles wordt 
teruggevoerd tot jeugdfixaties en 
trauma's. Zijn afstand tot deze Freud 
drukt hij uit in het predicaat 
parapsycho-analytisch dat hij zijn 
eigen werk toedicht. Hoewel hij 
Lacans visie op de taal niet geheel 
deelt - hij kent haar bijvoorbeeld een 
affectiviteit, een direkte 
lichamelijkheid toe - stemt hij wel met 
deze overeen in zijn visie op de 
constituerende werking van de taal ten 
aanzien van het subject.  
  In tegenstelling tot Freud analyseert 
Barthes niet de auteur of de spreker, 
maar de tekst. Niet de producent, maar 
het produkt. De tekst blijkt bepaald te 
worden door onbewuste stereotypen, 
door nietszeggende vanzelfsprekend-
heden en allerlei onkritische meningen. 
Kortom: door doxa. Als kritische 
pendant biedt Barthes zijn analyses als 
paradoxa aan.  
  Voorts kritiseert hij het idee dat er een 
vaste en funderende betekenislaag zou 
zijn, van waaruit de tekst zijn 
samenhang en zin krijgt (bijv. de 
ideeën of gevoelens van de schrijver of 
reële maatschappelijke problemen). 
Veeleer wordt de tekst geconstitueerd 
door interfererende lagen. Het is de 
taak van de semioloog deze interferen-
ties van reeksen betekenaren te 
analyseren teneinde de autonome 
werking van de tekst bloot te leggen. 
De semioloog laat de tekst spreken 
door onbedoelde effecten te analyse-
ren. 
  Vanuit dit perspectief doen intenties 
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van de schrijver er weinig toe. Het gaat 
om zijn bewuste, maar vooral 
onbewuste associaties: connotaties. 
Veel lezers zijn geneigd om in de 
biografie van de schrijver een bewijs 
voor diens politieke en sociale 
integriteit te zoeken. Dat is echter niet 
wat Barthes beoogt. Hij analyseert de 
tekst niet van buitenaf, maar vanuit de 
immanente werking van de betekena-
ren. De schrijver is wel een nood-
zakelijke voorwaarde voor de tekst 
maar zijn subjectiviteit, zijn 'Ik' is geen 
waarborg voor de definitieve betekenis 
ervan. Juist zijn verstrooiing in de vele 
betekenislagen treedt aan het licht. 
Alleen door een kaft en een naam, door 
de positiebepaling in een literaire 
traditie en de solidarisering met een 
politiek doel kan de subjectiviteit van 
de schrijver en de lezer achteraf 
worden geconstrueerd. Het 
(schrijvend) subject verschijnt als een 
pro-dukt van de tekst. De semioloog 
speelt deze ambiguïteit van de tekst 
tegen de waarheid ervan uit. Niet wat 
de tekst is, maar hoe deze werkt, is van 
belang: niet 'wat betekent de tekst', 
maar 'hoe vindt de betekening plaats', 
is de vraag die de semioloog als 
uitgangspunt neemt.  
 
3.2 Mythologie  
 
Zo komt Barthes tot het idee dat alle 
culturele uitingen doordrenkt zijn van 
doxa of van mythe. In de mythe wordt 
de geschiedenis tot natuur en van-
zelfsprekendheid. Zij verheft de cultuur 

tot natuur. Als Barthes zijn Mytholo-
gies (1957) schrijft, analyseert hij naar 
aanleiding van allerlei allerdaagse ge-
beurtenissen (de presentatie van de 
nieuwe Citroën, een striptease, een 
catchwedstrijd, de Tour de France) hoe 
wij op onbewuste manier onze relaties 
met de dingen en de structuur van onze 
verlangens door deze tekensystemen 
laten bepalen. Hoe met andere 
woorden de grondvoorwaarden van 
vertogen - de mythische aspecten in dit 
geval - onze opvattingen over de 
wereld en over onszelf constitueren en 
reproduceren. De mythe blijkt een 
communicatiesysteem te zijn, dat 
onbewuste boodschappen bevat. De 
Tour de France wordt een heldenepos, 
de nieuwe Citroën uitdrukking van 
gestaalde perfectie, totale beheersbaar-
heid en  opperste schoonheid. Onbe-
wuste symbolen bepalen onze blik op 
de ons omringende wereld. 
  Taal staat nu voor "toute unité ou 
toute synthèse significative, qu'elle soit 
verbale ou visuelle"(Barthes 1957: 
195) Kan een bos rozen als een teken 
worden opgevat dat de visuele en 
materiële vorm als betekenaar en de 
conceptuele inhoud als betekende 
heeft, op een ander vlak gaat dit geheel 
weer als betekenaar voor een nieuw 
concept, als mythe (liefde, berouwvol-
le, verzoenende intentie) fungeren. 
  Zo wordt mythologie als formele 
wetenschap een onderdeel van de 
semiologie, terwijl zij als historische 
wetenschap een onderdeel van de 
ideologie is. De mythograaf stelt de 
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vanzelfsprekendheden waarmee wij 
ons omringen aan de kaak en 
ontmaskert schijnbare evidenties van 
'het burgerlijk bewustzijn'. De on-
dermijning van dit bewustzijn veron-
derstelt de aantasting van de taal en het 
vertoog dat dit heeft gegenereerd. Dit 
heeft echter direkte consequenties voor 
de schrijver, wiens bewustzijn immers 
door ditzelfde vertoog geproduceerd is. 
Met andere woorden: de schrijver 
(écrivain, niet écrivant) zet zichzelf in 
zijn eigen vertoog op het spel. Hij 
schrijft verontrustende teksten, waarin 
hij zijn eigen evidenties 'ontmythologi-
seert'. Meerduidigheid is het meest 
vooraanstaande kenmerk van dit 
schrijven, identificering en totalisering 
haar grootste taboe. 
 
3.3 Tekst en lichamelijkheid 
 
In Sade, Fourier, Loyola (1971) wordt 
de overgang naar de lichamelijkheid 
voor het eerst duidelijk aangezet: "Le 
plaisir du Texte comporte aussi un re-
tour amical de l'auteur. L'auteur qui 
revient n'est certes pas celui qui a été 
identifié par nos institutions (..); ce 
n'est même pas le héros d'un 
biographie. L'auteur qui vient de son 
texte et va dans notre vie n'a pas 
d'unité. (...) ce n'est pas une personne 
(civile, morale), c'est un corps." (Bar-
thes 1971: 13)  
  De aandacht verschuift van de tekst 
naar de schrijver, die niet als een 
autonoom subject van betekenisgeving, 
maar veeleer als een veelheid van 

verlangens wordt opgevat. Hij schrijft 
deze in in het lichaam van de tekst, in 
de taal. En in de lezing van de tekst 
verbindt deze kracht zich met het 
lichaam van de lezer.  
  Wordt bij Lacan het individu door 
zijn invoeging in de symbolische orde 
tot subject, bij Barthes vindt er een 
omgekeerde beweging plaats: de 
schrijver zet zijn subjectiviteit in de 
tekst juist op het spel. Hij verstrooit 
zijn vermeende samenhang door zich 
uit te leveren aan het - lacaniaanse - 
Andere in de tekst. Literatuur wordt de 
ruimte van het Andere. Ook de lezer 
ondergaat deze werking. Ook hij wordt 
uitgeleverd aan een schrijven dat geen 
conclusies, noch stellige beweringen 
toelaat. Het gaat hier vanzelfsprekend 
om een bepaald soort literatuur dat 
eigen is aan de 20e eeuw: de 
experimentele vormen van schrijvers 
als Beckett, Joyce enz.  
  We zien dus dat Barthes in zijn latere 
werken de structuralistische analyses 
loslaat en andere aspecten van de 
relatie subject-vertoog gaat bena-
drukken. Dit wordt onder andere 
uitgedrukt in de transformatie van het 
begrip 'structure' tot structuration 
waarin het dynamische aspect van de 
praktijk van structureren meer tot zijn 
recht komt. En meer dan om de 
ontmaskering van de mythe draait het 
nu om het plezier van de tekst. In het 
gelijknamige boek Le plaisir du texte 
(1973) stelt Barthes dat een tekst van 
plezier "qui met en état de perte, celui 
qui décomforte (peut-être jusqu'à un 
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certain ennui) fait vaciller les assises 
historiques, culturelles, psychologi-
ques, 

du lecteur, la consistance de cettes 
goûts, de ces valeurs et de ces 
souvenirs, met en crise son rapport au 
langage"(Barthes 1973: 25/26).  
Schrijver en lezer worden functies van 
dit plezier, waarin het verlangen of 
onze direkte lichamelijkheid zich aan 
betekenissen hecht. De tekst fascineert 
of ontzet de lezer. Deze twee aandoe-
ningen zijn articulaties van een en 
dezelfde intensiteit, die niet het be-
wustzijn, maar de lichamelijkheid van 
de lezer beroert. De invloed van 
Bataille is hier evident.52 Zo komen de 
doxa en mythe van het vroege werk 
tegenover een ongrijpbare 'natuurlijk-
heid' te staan: het lichaam. De tekst 
wordt tot een soevereine werkelijkheid. 
Literatuur wordt een omwille van 
zichzelf gezochte ervaring. Het Andere 
wordt erin geproduceerd en geconsu-
meerd. 

  
 
Hoewel Foucaults visie op de vertoogsmatige bepaaldheid van het denken pas in Les 
mots et les choses en het daaruit voortgekomen L'archéologie du savoir (1969) beslag 
krijgt, worden er vanaf de eerste geschriften voortdurend methodologische 
opmerkingen gemaakt over de constituerende werking van het 'dis-cours'. Reeds in de 
voorwoorden van zijn eerste boeken wijst hij op de onmogelijkheid voor de filosofie 
om aan de taal voorbij te gaan, zodra er überhaupt een kritiek wordt ontwikkeld. Zo 
heet het in Naissance de la clinique (1963) dat de kritiek na Nietzsche zich nog slechts 
vanuit, via en op de taal en haar tekens kan voltrekken: in de kritiek wordt niet alleen 
iets aan de orde gesteld, er wordt ook iets ter sprake en in ervaring gebracht. Kritiseren 
betekent niet alleen iets kritiseren, maar ook iets kritiek maken. Een even lange als 
instructieve passage uit het voorwoord bij dit enigszins ondergewaardeerde tweede 
boek geeft aan hoe deze nietzscheaanse 'linguistic turn' zich volgens Foucault heeft 
voltrokken: 
 
 "Il est bien probable que nous appartenons à un âge de critique dont l'absence 
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d'une philosophie première nous rappelle à chaque instant le règne et la 
fatalité: âge d'intelligence qui nous tient irrémédiablement à distance d'un 
langage originaire. Pour Kant, la possibilité d'une critique et sa nécessité étai-
ent liées, à travers certains contenus scientifiques, au fait qu'il y a de la 
connaissance. Elles sont liées de nos jours - et Nietzsche la philologue en 
témoigne - au fait qu'il y a du langage et que, dans les paroles sans nombres 
prononcées par les hommes - qu'elles soient raisonnables ou insensées, 
démonstratives ou poétiques - un sens a pris corps qui nous surplombe, 
conduit notre aveuglement, mais attend dans l'obscurité notre prise de con-
science pour venir à jour et se mettre à parler. Nous sommes voués historique-
ment à l'histoire, à la patiente construction de discours sur les discours, à la 
tâche d'entendre ce qui a été déjà dit"(Foucault 1963: xi-xii). 

 
Foucault ziet in het structuralisme de opvolger van de menswetenschappen. Aan een 
combinatie van structuralisme en semiotiek - de invloed van Roland Barthes klinkt hier 
door - ontleent hij, in zijn strijd tegen de fenomenologie van met name zijn leermeester 
Merleau-Ponty, een kritische positie. In zijn nog te ontwikkelen archeologisch-
genealogische inzet zal hij de subjectdecentrerende kritiek die in het structuralisme 
gestalte heeft gekregen, verder radicaliseren. Les mots et les choses, waarop in de twee 
eerste boeken over waanzin en ziekte achteraf bezien wordt vooruitgelopen, zal dan ook 
door critici - deels ten onrechte, deels terecht omdat Foucault er zelf nog niet uit is - met 
de kritiek die eerder op het structuralisme is losgelaten, worden bestookt.186 Foucault 
trekt zich deze kritiek aan. Zijn replieken voeren hem ten slotte voorbij het structu-
ralisme. 
 Ook andere differentiedenkers zoals Deleuze, Derrida en Lyotard kritiseren de 
fenomenologie. De laatste twee ontwikkelen hun kritiek vanuit een structuralistische 
oriëntatie van het tekenbegrip. De kritiek op de fenomenologie spitst zich toe op de 
reeds vertoogsmatige bepaaldheid van de blik, waarmee de fenomenen ogenschijnlijk 
onbevooroordeeld beschreven zouden kunnen worden. Bij Deleuze is deze oriëntatie 
moeilijk terug te vinden, omdat zijn kritiek aanvankelijk aanknoopt bij het lacaniaans 
structuralisme, waarin Freuds inzicht in de determinerende werking van de taal verder 
wordt ontwikkeld. Het samen met Félix Guattari geschreven Capitalisme et schi-
zophrénie. L'Anti-Oedipe (1972) is het resultaat van de verwerking van het lacaniaans 
structuralisme. Bij Derrida is de genoemde kritiek expliciet aanwezig in zijn toonaange-
vende essay "La différance" uit 1968, in De la grammatologie (1967) en vooral in het 
essay "La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences de l'homme" uit 

186 In de periode dat Les mots et les choses werd geschreven, las Michel Serres samen met 
Foucault de voorbereidende teksten. De invloed van Serres werkt door in de structuralistische toon, 
die Foucault later achter zich zal laten. Zie: Michel Serres with Bruno Latour, Conversations on 
Science, Culture and Time (1995), p. 37. 
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L'écriture et la différence (1967). Lyotards Discours, figure (1971) ten slotte bevat 
eveneens een uitgebreide bespreking van de saussuriaanse structurele linguistiek. In Au 
Juste (1979) stelt Lyotard 'lacanisme' overigens gelijk aan hegelianisme.(Lyotard 1979: 
170) Deze drie filosofen laten ten lange leste deze voor hun gedachtenontwikkeling 
noodzakelijke positie achter zich. 
 Voor deze differentiedenkers - vooral voor Deleuze en Lyotard - geldt, dat hun 
kritiek op de fenomenologie en op het dialectische denken onmogelijk zou zijn zonder 
een herbezinning op de door Lacan gerecipieerde teksten van Freud. Deze nieuwe 
Freud-receptie biedt hen bovendien de mogelijkheid het marxistische denkgoed aan te 
vullen. De structuralistische Freud fungeert als breekijzer.187 In zijn bespreking van de 
rol die de psycho-analyse in het werk van Foucault heeft gespeeld, meldt Didier Eribon 
in zijn Foucault-biografie daarover het volgende: 
 
 "C'est même à partir de Lacan (et de Lévi-Strauss) que Foucault avait pu 

mener son entreprise archéologique dans cet ouvrage qui lui a apporté la 
célébrité. Aujourd'hui, c'est contre Lacan qu'il entreprend la quête 
généalogique de La Volonté de savoir"(Eribon 1989: 289). 

 
De verbinding tussen de aandacht voor de libidineuze aspecten van het bestaan en die 
voor de soevereiniteit van de taal vinden we behalve bij Bataille eveneens terug in het 
latere werk van Barthes. Diens structuralisme buigt geleidelijk aan om in de richting 
van een 'parapsycho-analytische' analyse van de libidineuze werkingen van de taal. Dit 
gebeurt vooral onder invloed van de inzichten van Bataille die onmiskenbaar aanwezig 
is in Le plaisir du texte. 
 Het is deze controversiële denker die in de geschriften van een aantal differen-
tiedenkers telkens weer zal opduiken. Bij Foucault en Derrida kan er zelfs zonder enige 
terughoudendheid gesproken worden van doorslaggevende invloed.188 Bataille doet 

187 Er worden in de angelsaksische wereld in de zestiger jaren eveneens pogingen gedaan om 
de tekortkomingen van zowel de marxistische als freudiaanse theorievorming weg te nemen door 
beide denkers op elkaar te enten. In het zogenaamde freudomarxisme wordt een libidineuze dimensie 
in de politiek ingevoerd. We kunnen hiervoor aan het werk van Marcuse, Reich, Brown en Fromm 
refereren. 
188 Voor Foucault heb ik dit gepoogd te beargumenteren in De opstand van het lichaam. Ten 
aanzien van Derrida kan verwezen worden naar een aantal essays die gebundeld worden in L'écriture 
et la différence en in Marges de la philosophie (1972). In Positions (1972) wordt deze invloed 
expliciet aangegeven. Zie: Derrida 1972c: 89. Ook in de latere 'politieke' geschriften duiken allerlei 
bataillaanse thematieken op, zoals in Donner le temps. 1: La fausse monnaie (1991). Wat betreft 
Deleuze en Lyotard is de invloed moeilijker te traceren. In ieder geval is er sprake van een veel 
polemischer houding ten aanzien van het werk van Bataille. Slechts enkele verwijzingen zijn te 
vinden in het door Deleuze samen met Guattari uitgevoerde project Capitalisme et schizophrénie en 
in latere korte teksten. Bij Lyotard is in L'Inhumain (1988) een expliciete afwijzing van Batailles 
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eveneens vanuit een nietzscheaanse inspiratie een poging om Freud en Marx in een 
niet-humanistisch perspectief te plaatsen. De tekst "Le structure psychologique du 
fascisme" is daarvan een gewaagde illustratie. Batailles invloed werkt mede door in de 
wijze waarop differentiedenkers Hegel tegen zichzelf in lezen. 
 
3 Moderne episteme: analytiek van de eindigheid 
 
Wat behelst een 'entreprise archéologique'? En in welke verhouding staat deze tot Fou-
caults eigen positie? Wordt deze misschien door een zelfde afgrondelijkheid 
gekenmerkt als bij Nietzsche het geval is? Laten we proberen deze vragen stap voor 
stap te exploreren. Sinds Hegel kan de filosofie niet anders dan de nagenoeg 
ondraaglijke last van zijn eigen historiciteit torsen. Het heeft er alle schijn van dat zij er 
in onze dagen onder is bezweken: ze lijkt aan haar eigen grondslagenonderzoek te 
gronde te zijn gegaan. Heden ten dage lijkt een parasitaire verhouding ten aanzien van 
al dat gezegd en geschreven is de enige mogelijkheid voor het filosoferen om nog iets 
'nieuws' te zeggen. Enerzijds wordt in iedere analyse van het heden noodzakelijk een 
geschiedfilosofische positie voorondersteld, anderzijds werkt in iedere geschiedfilosofi-
sche optie, in iedere blik op het verleden op uiterst ondoorzichtige wijze reeds een 
actualiteit door die problematiserend doorwerkt. De diagnosticerende blik op het 
verleden wordt georiënteerd, dat wil zeggen: krijgt betekenis en richting door dat wat 
door zijn eigen geschiedenis tot een probleem is geworden. Dit zal sommigen als een 
tautologie in de oren klinken. Het verwijt van een louter anachronistische aanpak ligt 
eveneens voor de hand.189 In de inleiding tot Naissance de la clinique wordt deze 
geproblematiseerde historiciteit als volgt weergegeven:  
 
 "La médicine comme science clinique est apparue sous des conditions qui 

définissent, avec sa possibilité historique, le domaine de son expérience et la 
structure de sa rationalité. Elles en forment l'a priori concrèt qu'il est possible 
maintenant de faire venir au jour, peut-être parce qu'une nouvelle expérience 

 
inzichten terug te vinden, hoewel hij elders deze afwijzing weer voorbarig noemt. 
189 Vandaar dat hij, als hij in Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975) zijn methodolo-
gische inzet verduidelijkt met het oog op deze critici op de voor hem zo kenmerkende polemische 
manier opmerkt: "Par un pur anachronisme? Non, si on entend par là faire l'histoire du passé dans les 
termes du présent. Oui, si on entend par là faire l'histoire du présent"(35). Een kritische opmerking 
over de ned. vert. is hier op zijn plaats. Daarin wordt namelijk het vraagteken vergeten, waardoor de 
zin juist de niet bedoelde, tegengestelde betekenis krijgt en Foucault zich derhalve zelfbewust te 
buiten lijkt te gaan aan dat wat hij nu juist tracht te kritiseren. Zie: Discipline, Toezicht en Straf. De 
geboorte van de gevangenis (1989), p. 47. Foucault typeert zijn inzet in latere geschriften onder 
verwijzing naar Kant als 'une ontologie critique du présent' waarin niet zozeer getracht wordt naar 
een waarheid te zoeken die voor alle tijden geldt, maar veeleer gepoogd wordt het heden te diagno-
stiseren. Zie: Foucault 1994: I.606; 1994. IV.44/47/91.  
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de la maladie est en train de naître, offrant sur celle qu'elle repousse dans le 
temps la possibilité d'une prise historique et critique"(Foucault 1963: xi). 

 
Interessant in deze context is de term concreet apriori. Het zijn dit soort paradoxale 
formuleringen die Foucault hanteert om een schrijven en spreken te toonzetten waarin 
in navolging van Nietzsche gepoogd wordt metafysische op-posities talig te 
ontwrichten. In het licht van zijn vroegere werk waarin een sterk kantiaans 
georiënteerde legitimatieproblematiek centraal staat, ontwerpt hij een terminologie 
waarin een verstrengeling van empirie en legitimatie tot uitdrukking wordt gebracht. In 
dit soort pseudo-begrippen vinden we de eerste aanwijzingen voor een radicale kritiek 
op het vertoog van de metafysica: zij getuigen van de onmogelijkheid om het 
empirische en het transcendentale, het materiële en de mogelijkheidsvoorwaarde, het 
effect of gevolg en de oorzaken eenduidig en definitief te scheiden. De dynamische 
verstrengeling van of oscillatie tussen beide is een eerste indicatie voor de 
thematisering van het aporiebegrip. Na een 'archeologische' analyse van 19e eeuwse 
vertogen komt hij tot de conclusie dat de grondslag van het complex van vertogen dat 
wij retrospectief als 'moderniteit' aanduiden, de eindigheid van de mens als laatste 
maatstaf kent. Staand in de 'antropologische Wende'190, dat wil zeggen meer dan ooit 
geobsedeerd door de vraag naar de historisch bepaalde 'waarheid' van de mens richt de 
19e eeuwse (mens)wetenschapper, nadat God als garantie van de waarheid - het car-
tesiaans dualisme - voor het weten uit de wetenschap is gebannen, in zijn 
transcendentale vraagstelling zijn blik steeds meer naar de empirische gestalten van de 
mens. Deze onderzoekende blik is volgens Foucault echter altijd al bemiddeld door een 
wetenschappelijk vertoog, door een discursieve complexiteit. Door de discursieve 
vooronderstelling van deze bemiddeling kan Foucault 'de moderne mens' "un 
événement dans l'ordre du savoir"(Foucault 1966: 356) noemen.  
 In Les mots et les choses onderzoekt hij de vertoogsmatige bepaaldheid van de 
mens als levend organisme, als arbeidend en als talig wezen. In de orde van het weten 
treedt vanaf Kant dat voor het voetlicht wat individuen in de ervaring van hun lichaam, 
hun begeerte en hun taal "aan den lijve ondervinden": een radicale eindigheid. Het 
betreft dan evenwel niet zozeer hun persoonlijke dood: deze krijgt veeleer een nieuwe 
betekenis door het besef dat iedere empiriciteit een historische gestalte is. Als vanzelf 
wordt door de eindigheidservaring de vraag naar de grond van deze empiriciteit opge-
roepen, waardoor de aandacht van de mens als object naar de kengrond, dat wil zeggen 
naar zijn subjectiviteit, verschuift.  
 Deze epistemologische vraagstelling is door Kant voor het eerst in kritische zin 

190 Zie daartoe o.a.: Odo Marquard, "Zur Geschichte des philosophischen Begriffs 
'Antropologie' seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts" (1965), in: Schwierigkeiten mit der 
Geschichtsphilosophie. Aufsätze (1982), pp. 122-144. 
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toegesneden op de constituerende werkzaamheid van het zelfbewustzijn. Zo beweegt 
iedere vraag naar de mens zich tussen een object- en een subjectpositie, tussen een 
empirisch en een transcendentaal moment, die beide door eindigheid worden 
gekenmerkt: 
 
 "L'expérience qui se forme au début du xixe siècle loge la découverte de la 

finitude, non plus à l'intérieur de la pensée de l'infini, mais au coeur même de 
ces contenus qui sont donnés, par un savoir fini, comme les formes concrètes 
de l'existence finie. De là, le jeu interminable d'une référence 
redoublée..."(Foucault 1966: 327). 

 
De mens kan noch vanuit de empirie, noch vanuit het transcendentale uitputtend 
worden begrepen. Eerder dan in een van beide momenten realiseert hij zichzelf in de 
door een oneindige verdubbeling opgeroepen spanning tussen beide 'posities' die 
ontstaat, zodra de funderingsvraag wordt gesteld. Deze komt op vanuit een 
totaliseringsdrang en legitimeringsdwang: "l'analyse du redoublement empirico-trans-
cendantal montre comment se correspondent en une oscillation indéfinie ce qui est 
donné dans l'expérience et ce qui rend l'expérience possible"(Foucault 1966: 347). De 
mens is 'un étrange doublet empirico-transcendantal'(Foucault 1966: 329). 
 Was het voor de moderne tijd nog noodzakelijk de analyse van de empirische gege-
venheden in een metafysica van de voorstelling en een voorgestelde oneindigheid te 
funderen, na Kant zal de vraag naar het 'wezen' van de mens met een ambivalent beroep 
op empirische gegevenheden moeten worden beantwoord. 
 
 "Là où jadis il y avait une corrélation entre une métaphysique de la 

représentation et de l'infini et une analyse des êtres vivants, des désirs de 
l'homme, et des mots de sa langue, on voit se constituer une analytique de la 
finitude et de l'existence humaine, et en opposition avec elle (mais en une 
opposition corrélative) une perpétuelle tentation de constituer une métap-
hysique de la vie, du travail en du langage."(Foucault 1966: 328) 

 
Deze 'double tentation'(Foucault 1966: 344), voortkomend uit de onmogelijkheid de 
oorsprong te vatten, wordt van binnenuit bestreden: de eindigheid van het weten maakt 
een ontwikkeling van dergelijke metafysica's juist op grond van de werkzaamheid van 
de rede onmogelijk. De mens wordt in zijn funderingspogingen telkens weer "buiten 
zichzelf" gebracht: zijn object is zijn extase. Keer op keer wordt een metafysica van het 
leven als een 'sluier van illusie' ontmaskerd, terwijl die van de arbeid zich als een vorm 
van vervreemd denken, als ideologie openbaart. Ten aanzien van de taal valt een 
metafysica onherroepelijk aan een historisering ten prooi. Zo wordt elke metafysische 
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gestalte tot een schijnbeweging van het denken.191

 Met het verdwijnen van de metafysica en in het besef van de alomtegenwoor-
digheid van de taal - in dit geval: menswetenschappelijke vertogen - verschijnt de 
'mens' op het toneel van de geschiedenis: 
 
 "Mais la fin de la métaphysique n'est que la face négative d'un événement 

beaucoup plus complexe qui s'est produit dans la pensée occidentale. Cet 
événement, c'est l'apparition de l'homme"(Foucault 1966: 328).192

 
De mens als kentheoretisch construct, als empirisch-transcendentaal dubbelwezen ver-
schijnt als effect van de vertoogsmatige bepaling van zijn vermeende essentie. Foucault 
werkt deze "oscillation indéfinie ce qui est donné dans l'expérience et ce qui rend 
l'expérience possible"(Foucault 1966: 347), deze spanningsvolle relatie tussen het 
subject en het object op drie manieren uit, die ik hier slechts met het oog op de door 
hem geconstateerde fundamentele aporetische structuur weergeef. Snel zal duidelijk 
worden dat het in het 19e eeuwse weten nog om aporieën gaat die, zoals dit bij Kants 
antinomieën het geval is, binnen het kenproces zelf worden gegenereerd, omdat de 
ondenkbare dimensie die het denken constitueert nog niet wordt geëxpliciteerd. 
Foucaults presentatie in Les mots et les choses vormt dan ook de negatief-kritische inzet 
van zijn latere filosofie waarin de aporie expliciet doorwerkt en in zijn teksten wordt 
geaffirmeerd. 

191 Er is nog een tweede mogelijkheid voor de menswetenschappen om aan deze 
funderingsdrang tegemoet te komen. Hierin staat de verdubbeling weer centraal. Zo kan iedere 
menswetenschap zichzelf plaatsen "dans une position de redoublement"(Foucault 1966: 365): als 
psychologie van de psychologie, sociologie van de sociologie. Foucault wijst erop dat het hier niet 
zozeer om een 'meta'standpunt gaat - dan zouden er veeleer formele regels geformuleerd worden voor 
de interpretatie van de objecttaal - maar om een "position 'ana' ou 'hypo-épistémologique'(366). Met 
name de laatste kwalificatie zou, zo stelt hij voor, van haar pejoratieve waarde moeten worden 
ontdaan.  
192 Het vanuit humanistisch oogpunt gekritiseerde 'verdwijnen van de mens' verliest door deze 
definitie van de 'mens' zijn kracht. Als er bij Foucault sprake is van een antihumanisme, dan dient dit 
zich op een geheel ander vlak aan en richt dit zich op een heel specifieke invulling van de mens. Zie 
verder: Oosterling 1989: 59. 
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3.1 De mens als empirisch-transcendentaal doublet 
 
In de eerste articulatie van de analytiek der eindigheid is er sprake van een oscillatie 
tussen het empirische en het transcendentale. Foucault laat zien hoe de fundering van de 
kennis enerzijds vanuit de fysiologie van de kenorganen, anderzijds vanuit de 
historische bepaaldheid van het bewustzijn wordt geblokkeerd. Hij heeft hier 
respectievelijk het positivisme van Comte en de historisch-materialistische analyse van 
Marx op het oog. Hoewel deze twee 19e eeuwse vertogen ogenschijnlijk tegengestelde 
posities verdedigen, wordt het aannemelijk gemaakt dat op zogenaamd archeologisch 
niveau zij zich van een gelijkgerichte legitimatiestrategie bedienen. Beide vertogen 
blijken in hun speurtocht naar hun eigen legitimiteit geconstitueerd te worden door een 
onoplosbare 'oscillation' tussen een empirisch en een transcendentaal moment. 
Positivisme en eschatolo-gie zijn archeologisch bezien onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  
 Natuur en geschiedenis schieten tekort als funderingsinstanties. Bedient het 
positivisme zich van empirische argumenten, het marxisme vindt in de historisch-
materialistische methode zijn belangrijkste legitimatie. Natuur en geschie-denis, 
fysiologie en historische analyse blijken de constituenten van het mens-
wetenschappelijk weten. Ogenschijnlijk wordt er geen beroep op een subject gedaan: 
dit is slechts fysiologische verschijningsvorm of produkt van historisch bepaalde 
sociaal-economische krachten: "... elles (beide analyses, ho) prétendent pouvoir ne 
reposer que sur elles-mêmes, puisque ce sont les contenus eux-mêmes qui fonctionnent 
comme réflexion transcendantale"(Foucault 1966: 330). 
 Toch is het onmogelijk Kants kritische onderneming te ondermijnen door louter 
gebruik te maken van empirische gegevenheden: telkens wordt óf de na-tuur óf de 
geschiedenis aangeroepen als funderende instantie van het weten. Er is een vorm van 
kritiek vereist om, in het geval van Comte, kennis in wording en definitieve kennis te 
onderscheiden. Of, in het geval van Marx, ideologische van wetenschappelijke kennis 
af te bakenen. Door de legitimatiedrang worden beiden voortdurend verleid tot een 
metafysica, in dit geval van het organisme en van de arbeid. Om deze verleiding te 
weerstaan wordt getracht in een overstijgende beweging object en methode in elkaar te 
verankeren. Slechts op die manier is het voor Marx mogelijk om een ideologiekritiek te 
ontwikkelen die niet aan zichzelf ten onder gaat: hij veronderstelt een waarheid, die 
zich in een historisch-materialistisch ontwikkelingsproces heeft uitgekristalliseerd. Bij 
Comte en Marx wordt ten slotte een extra-discursieve instantie aangeroepen om het 
weten te funderen. Foucault laat vervolgens zien dat deze extra-discursiviteit als effect 
van het vertoog een intradiscursieve wending is. Alleen door een zwijgend 
veronderstelde, extra-discursieve totaliteit - de natuur of de geschiedenis - kan de 
duivelscirkel worden gesloten, die zich als een petitio principii en een regressus ad 
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infinitum openbaart. 
 Foucaults beschrijvingen laten zien hoe de begrippelijk omvattende beweging van 
het denken zich wreekt in een aporetische spanning tussen de mens als object en als 
subject. De onoplosbaarheid van deze spanning verklaart ook dat er in het 19e eeuwse 
vertoog weliswaar geen plaats meer is voor de klassieke "métaphysique de la 
répresentation et de l'infini", maar desondanks nog wel degelijk "une perpétuelle 
tentation de constituer une métaphysique de la vie, du travail et du langage"(Foucault 
1966: 328) bestaat. Alleen deze metafysische omvatting, in de vorm van een 
cirkelredenering kan de aporie die in dit denken besloten ligt maskeren.193

 De scheiding tussen het onware en dé waarheid wordt dus in de theorie zelf, in een 
metavertoog verankerd. Maar ook deze 'hogere' waarheid blijkt problematisch te zijn: 
 
 "De deux choses l'une: ou ce discours vrai trouve son fondement et son 

modèle en cette vérité empirique dont il retrace la genèse dans la nature et 
dans l'histoire, et on a une analyse de type positiviste (la vérité de l'objet 
prescrit la vérité du discours qui en décrit la formation); ou le discours vrai 
anticipe sur cette vérité dont il définit la nature et l'histoire, il l'esquisse à 
l'avance et la fomente de loin, et alors on a un discours de type eschatologique 
(la vérité du discours philosophique constitue la vérité en 
formation)"(Foucault 1966: 331). 

 
Foucault ziet hier dus een aporie die niet te overwinnen is, zolang deze vormen van 
weten hun legitimering aan hun eigen empirische inhouden ontlenen. Zij getuigen, 
zodra zij los van elkaar een funderingspretentie inlossen, van een terugval vóór Kant: 
"la naïveté précritique y règne sans partage"(Foucault 1966: 331). 
 Natuurlijk is deze aporetische spanning reeds vóór Foucault door andere filosofen 
geconstateerd. In de loop van de moderne tijd zien we allerlei pogingen om deze 
spanning op te lossen. Positivistische reductie noch eschatologische verwachting 
kunnen waarheid legitimeren. Een theorie die dit pretendeert, zal zich ervan bewust 
moeten zijn dat zowel zintuiglijkheid als historische ontwikkeling geïntegreerd moeten 
worden. Foucault herkent in de, grotendeels op Merleau-Ponty geënte, fenome-
nologische analyse van het be-leefde (le vécu) aanvankelijk een kritische distantie ten 
aanzien van zowel het positivisme als het marxisme. Het lichaam, of beter: lichame-

193 Hier wordt geprefigureerd wat later door Lyotard in L'Inhumain wordt beschreven als een 
fundamentele aporie bij Marx, Freud en Nietzsche. Hoe is het mogelijk dat een denken dat een 
functie is van respectievelijk sociaal-economische, libidineuze of 'wils'krachten deze grondslag 
onproblematisch kan denken zonder zich de verdenking op de hals te halen in een immense 
tautologie ingesloten te worden. Met name op Lyotards heideggeriaanse afwijzing van Nietzsche als 
de laatste metafysicus zal ik vanzelfsprekend in kritische zin terugkomen. 
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lijkheid wordt als een veld van cultureel bepaalde betekenissen opgevat. Beide aspecten 
- natuur/lichaam en geschiedenis - worden zo verbonden in een fenomenologie die zich 
presenteert als 
 
 "...une contestation radicale du positivisme et de l'eschatologie; qu'elle a 

essayé de restaurer la dimension oubliée du transcendantal; qu'elle a voulu 
conjurer le discours naïf d'une vérité réduite à l'empirique, et le discours 
prophétique qui promet naïvement la venue à l'expérience d'un homme 
enfin."(Foucault 1966: 332). 

 
Toch blijkt volgens Foucault ook deze poging, ondanks haar hernieuwd kritische 
bewustzijn, niet te ontsnappen aan de aporetische afgrondstructuur van het moderne 
weten. De fenomenologie blijft een "discours de nature mixte". Door een 'oor-
spronkelijke ervaring' te traceren valt ze aan een nieuwe ambiguïteit ten prooi. Hoewel 
ze haar analyse "avec plus de soin" uitvoert, is ze niet in staat de op het archeologische 
vlak geconstateerde principiële aporie weg te nemen of zelfs maar onder ogen te zien: 
 
 "Sous nos yeux, le projet phénoménologique ne cesse de se dénouer en une 

description du vécu, qui est empirique malgré elle, et une ontologie de l'im-
pensé qui met hors circuit la primauté du 'Je pense'"(Foucault 1966: 337). 

 
De radicale decentrering van het subject is uitsluitend voorbehouden aan een denken 
dat, in het volledige besef van zijn eigen aporetische structuur, de aporieën tot het 
uiterste doorvoert en ze affirmeert. Foucaults negatief-kritische inzet krijgt een 
positieve pendant in de vorm van zijn literatuur-essays.  
 Een meer methodische poging vinden we in het vroege werk van Derrida. In "De 
l'économie restreinte à l'économie générale - Un hegelianisme sans réserve" dat in 
L'écriture et la différence even na Les mots et les choses verschijnt, heet het in een 
inmiddels bekende talige verdubbeling: "Il faudrait plutôt parler d'une épochè de 
l'époque du sens (...): le contraire d'une épochè phénoménologique"(Derrida 1967b: 
393)194. In Épérons. Les styles de Nietzsche (1978) zal Derrida deze opschorting vanuit 
Nietzsches perspectivisme verder uitwerken. Nietzsches uitspraak als zou de waarheid 
een vrouw zijn aangrijpend, kritiseert hij het mannelijke, fallogocentrische vertoog van 
de westerse metafysica. Hij verbindt een werking van de waarheid aan de terugtrekken-
de beweging van de vrouw: 
 
 "La 'verité' ne serait qu'une surface, elle ne deviendrait vérité profonde, crue, 

194 "De l'économie restreinte à l'économie générale - Un hegelianisme sans réserve" in: Jacques 
Derrida, L'écriture et la différence (1967). 
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désirable que par l'effet d'une voile: qui tombe sur elle. (...) La distance 
féminine abstrait d'elle-même la vérité en suspendant le rapport à la castration. 
Suspendre comme on peut tendre ou étendre une toile, un rapport, etc. qu'on 
laisse en même temps - suspendu - dans l'indécision. Dans l'επoχη"(Derrida 
1978: 47). 

 
Met zijn aanval op het masculiene vertoog, vernietigt Derrida op weer andere wijze het 
moderne mensbeeld. Maar wat komt er na de 'mens' als deze verdwenen is? Of blijft hij 
vanaf nu slechts "op het punt staan te verdwijnen"? Foucault introduceert in Les mots et 
les choses Nietzsches leer van de Übermensch. Alleen in de dreigende belofte van iets 
dat voorbij de mens is, een 'wezen' dat de mens overstijgt, en in de onvoorwaardelijke 
erkenning van de fysiologische 'grondslag' van al het kennen kan het antropologisch 
postulaat worden opengebroken. Hij gaat er verder niet op in. Wel wijst hij erop dat het 
Nietzsche is geweest die voor het eerst de vraag durft te stellen of de mens eigenlijk wel 
bestaat: "On croit que c'est jouer le paradoxe que de supposer, un seul instant, ce que 
pourraient être le monde et la pensée et la vérité si l'homme n'existait pas."(Foucault 
1966: 332/3) Deze paradox is de rudimentaire vorm van de apo-rie die Foucault voorbij 
het moderne denken viseert. Deze is niet meer intrinsiek aan het kennen, is met andere 
woorden niet meer intradiscursief en metafysisch, maar is, omdat zij samenhangt met 
dat wat Foucault elders "het denken van het Buiten" noemt195, extra-discursief in 
pregnante zin. 
 
3.2 Het cogito-ongedachte doublet 
 
In negatief-kritische zin duikt het aspect van dit ongedachte Buiten op in de tweede ar-
ticulatie van de analytiek. Daarin kritiseert Foucault het adagium: cogito, ergo sum. Het 
is vooral het 'ergo' waar hij zijn pijlen op richt. Volgens hem ligt de werking van de 
analytiek der eindigheid juist besloten in de onmogelijkheid om vanuit het cogito, 
vanuit het 'ik denk' tot het sum, het 'ik ben' te besluiten. Tot het zijn van de mens kan 
niet meer alleen vanuit de werkzaamheid van de rede besloten worden. 
 
 "Ce double mouvement propre au cogito moderne explique pourquoi le "Je 

pense" n'y conduit pas à l'évidence du "Je suis"; aussitôt, en effet, que (...) il 
n'est plus possible d'en faire suivre l'affirmation que "Je suis"."(Foucault 1966: 
335) 

 
Het moderne denken beweegt zich, zonder dat het dit overigens beseft, in de spanning 

195 Zie: "La pensée du Dehors" in: Critique, 229 (1966), pp. 523-546. Zie ook: Foucault 1994: 
I.518-539. 
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tussen het cogito en het ongedachte: het cogito tracht voortdurend greep te krijgen op 
dat wat het omgeeft. Het ontleent retrospectief zijn bestaansrecht aan dat wat op het 
moment zelf aan zijn greep ontsnapt. In die zin heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden ten aanzien van de kantiaanse vraagstelling: "... il s'âgit (...) non plus de 
la possibilité d'une connaissance, mais de celle d'une méconnaissance pre-
mière"(Foucault 1966: 334) Spreken over dit zijn, betekent spreken over "l'existence 
muette". Deze sprakeloze raison d'être verschijnt als vertoog. 
 In de menswetenschappen wordt op vele manieren en altijd weer op paradoxale 
wijze uiting gegeven aan het ongedachte. Het vertoog articuleert het ongedachte 
kaleidoscopisch: van het An sich bij Hegel tot het Onbewuste bij Freud. De tegenstel-
ling tussen schijn en zijn wordt steeds weer ingezet om hun relatie te bepalen: an 
sich/für sich, ware/vervreemde mens, ich/es. Het moderne weten is vanuit een 
'innerlijke' noodzaak erop gericht de schijn zo te verhelderen dat het zijn als evidentie 
kan oplichten. 
 Foucault spitst de aporieën in de drie articulaties van de mens toe. Ten aanzien van 
het leven heet het: "Comment l'homme peut-il être cette vie dont le réseau, dont les 
pulsations, dont la force enfouie débordent indéfinitement l'expérience qui lui en est 
immédiatement donnée?" Over die van de arbeid zegt hij vervolgens: "Comment peut-il 
être ce travail dont les exigences et les lois s'imposent à lui comme une rigueur étrangè-
re?" En ten slotte met het oog op de taal: "Comment peut-il être le sujet d'un langage 
qui depuis des millénaires s'est formé sans lui, dont le système lui échappe..."(Foucault 
1966: 334) Is de mens de taal die hij spreekt, is hij de arbeid, die hij met eigen handen 
verzet of is hij het leven dat hij diep in zichzelf voelt zinderen? Ja en nee, stelt Foucault: 
 
 "Je peux dire aussi bien que je suis et que je ne suis pas tout cela; le cogito ne 

conduit pas à une affirmation d'être, mais il ouvre justement sur toute une 
série d'interrogations où il est question de l'être"(Foucault 1966: 335). 

 
Op onverwachte wijze wordt vanuit deze aporetische oscillatie het thema van de onein-
digheid ter sprake gebracht: oneindigheid blijkt een effect van de analytiek van de 
eindigheid. In de innerlijke noodzaak van het cogito om het ongedachte te (om)vatten 
herkent Foucault "une tâche incessante": 
 
 "il (cogito, ho) lui (impensé, ho) faut (...) parcourir, redoubler et réactiver sous 

une forme explicite l'articulation de la pensée sur ce qui en elle, autour d'elle, 
au-dessous d'elle n'est pas pensée, mais ne lui est pas pour autant étranger, 
selon une irréductible, une infranchissable extériorité"(Foucault 1966: 335). 

  
Dit 'redoubler' - dat even verder 'inépuisable'(Foucault 1966: 338) wordt genoemd - is 
een variant van de hegeliaanse definitie van ware oneindigheid die zich in een formeel-
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ontologische doordenking van het denken in zijn dialectische dynamiek aandient. 
Anders dan in de dialectiek kan dit Andere van de menswetenschappen als een 
onherleidbare, niet te overbruggen uiterlijkheid niet meer worden geïncorporeerd. Het 
ongedachte ontsnapt aan iedere bepaling of afgrenzing, het zakt steeds weg achter de 
horizon, omdat "l'impensé (quel que soit le nom qu'on lui donne) n'est pas logé en 
l'homme comme une nature recroquevillée ou une histoire qui s'y serait 
stratifiée..."(Foucault 1966: 337). Het ongedachte is natuur noch geschiedenis en het 
valt dientengevolge ook niet in een legitimeringsstrategie te vatten. In die zin "c'est, par 
rapport à l'homme, l'Autre". Het Andere wordt niettemin in het moderne 
menswetenschappelijke vertoog als een deel van het Zelf, dat wil zeggen als een natuur 
of een geschiedenis ten tonele gevoerd. Precies in het obsoleet worden van deze 
dialectische verhouding opent zich een nieuwe taak voor het denken: de taak om zijn 
eigen ontoereikendheid op zo'n manier te denken dat dit niet opnieuw in een zelfge-
noegzame usurpatie verzandt. Dat hier naast Bataille, Sade en Artaud ook Nietzsche 
weer wordt opgevoerd als een van de denkers die deze taak op zich heeft genomen, zal 
niemand verbazen. Dat tegelijkertijd ook Hegel, Marx en Freud in positieve zin 
genoemd worden omdat zij "le savaient"(Foucault 1966: 339), is eens te meer een 
ondersteuning voor de gedachte dat zowel bij hen als bij de critici eenzelfde 
denkbeweging wordt uitgevoerd die principieel aporetisch van aard is. Tegen beter 
weten in is er bij allen sprake van een onbepaalde en onbepaalbare leegte, waarop 
Foucault met een metafoor het zicht probeert te openen: het zou enigszins te vergelijken 
zijn met een 'ombre' of "la tache aveugle à partir de quoi il est possible de le 
connaître"(Foucault 1966: 337). Een blinde vlek die in het duister wordt uitgelicht.  
 
3.3 Het (be)grijpen en terugwijken van de oorsprong 
 
De laatste articulatie van de analytiek betreft de verhouding van de mens tot zijn ver-
meende oorsprong. Het traceren van de oorsprong blijkt een functie van historiciteit. De 
splijtende beweging van de geschiedschrijving werkt in het moderne weten als een 
onafgebroken speurtocht naar de oorsprong, die door Foucault meer als een omplooien 
of om-vouwen (replier) van het heden dan als een ont-vouwen van een verleden wordt 
opgevat. Hier werkt zijn inzicht in de werking van de literatuur produktief door. De 
mens komt tot het inzicht, dat deze nooit bereikt kan worden omdat zij voortdurend 
terugwijkt als was iedere nieuwe betekenis een bulldozer, waarmee de oorsprong wordt 
opgeschoven. De tijd, 
 
 "il pivoterait autour de lui-même et l'origine devenant ce que la pensée a 

encore à penser, et toujours de nouveau, elle lui serait promise dans une 
imminence toujours plus proche, jamais accomplie"(Foucault 1966: 343). 
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De mens bevindt zich in een nimmer uiteen te vouwen 'pli'(Foucault 1966: 341). Of in 
een ander metaforisch register: de oorsprong blijkt een asymptotische limiet. "... sur la 
ligne, toujours en retraite, de son horizon..."(Foucault 1966: 343) is de mens altijd al 
zichzelf voorbij. 
 Deze verhouding tot de oorsprong noodzaakt tot het instellen van een toekomst, 
waarin deze oorsprong hervonden en de vervreemding opgeheven kan worden. De 
moderne tijdsnotie articuleert zich als Geschiedenis. Dit is nu geen lege 
ontvangstruimte meer, waarin gebeurtenissen vorm en onderlinge sa-menhang 
krijgen.196 Voor moderne individuen houdt Geschiedenis een kwalitatieve tijdservaring 
in, die gekenmerkt wordt door een lineaire, doelgerichte accumulatie van waren, 
waarden en waarheden. Vooruitgang, het streven naar perfectie en de noodzaak van een 
regulatieve Idee die als een Belofte tot zijn realisering verleidt, zijn de collectieve 
uitdrukkingen ervan. In de persoonlijke sfeer komt dit vooral tot uiting in de 
activistische, op nuts-maximalisatie gerichte houding van een zichzelf als 'Bildungsauf-
gabe' ervarend individu: 
 
 "Au moment même où il lui était possible de dénoncer comme chimères les 

genèses décrites au XVIIIe siècle, la pensée moderne instaurait une 
problématique de l'origine fort complexe et fort enchevêtrée; cette 
problématique a servi de fondement à notre expérience du temps ..." (Foucault 
1966: 344/5). 

 
Dat Foucault beseft dat ook hij nog met een been in de door hem gekritiseerde moderni-
teit staat, komt waarschijnlijk tot uitdrukking in dit al dan niet bewust gebruikte 'notre'. 
Eindigheid en oneindigheid enten zich op elkaar, zij het op fundamenteel andere wijze 
dan in de klassieke periode - in de 17e en 18e eeuw - waarin de kentheorie zich nog 
tegen de achtergrond van een metafysica ontvouwde. Oneindigheid betekent voor het 
moderne denken dat er geen einde van de tijd kan worden gedacht, omdat zij altijd het 
resultaat is van een reflexief inzicht: er is, zoals bij een limiet, geen eind- of ijkpunt 
meer te bepalen. De gedachte zelf is altijd al voorbij de grens: zij werpt immers de 
vraag op of de gedachte zelf nog in de tijd plaatsvindt, dat wil zeggen temporeel of 
historische bepaald is. Dat er aan de meetbare tijd een eind kan komen, is niettemin een 
natuurwetenschappelijke platitude: de 'Big Crunch' is daar, hoewel op de metafoor veel 

196 Zie: F.R. Ankersmit, "Over geschiedenis en tijd" in: Groniek. Gronings Historisch 
Tijdschrift, nr. 103/104, 1989, pp. 11-26. In dit themanummer over de tijd merkt Ankersmit over 
deze verschillende tijdnoties op: "Het contrast tussen kroniek en de annalistiek enerzijds en de 
moderne geschiedschrijving anderzijds ligt daarin dat bij de eersten de tijd vormt geeft aan de 
geschiedschrijving, terwijl in de moderne geschiedschrijving deze vorm geeft aan de tijd"(Ankersmit 
1989: 24). 
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is af te dingen, een uitdrukking van. Dat er aan onze tijdservaring een eind komt is 
fysiologisch gezien een vanzelfsprekendheid: de dood. Maar zelfs in filosofisch opzicht 
kan er, gegeven een bepaalde definitie van de tijd als geschiedenis, een eind aan deze 
als geschiedenis geconcipieerde tijd worden gesteld. In de geseculariseerde escha-
tologieën voltrekt zich het einde van de geschiedenis dat Hegel reeds als een proces van 
zijn eigen tijd postuleerde. Of er zich 'daarna' met een andere tijd ook een andere tijd-
servaring zal aandienen, valt niet te zeggen, daar dit immers een transhistorische positie 
vereist van waaruit een vergelijking zou kunnen worden gemaakt. In de laatste 
hoofdstukken zal deze vraag worden hernomen. 
 De oneindigheid heeft dus met de principiële verdubbeling, met een vouw te maken 
waarin de mens zich altijd al bevindt en van waaruit hij zich aangespoord weet tot het 
hervinden van zijn oorsprong, wat misschien wel het gladstrijken van de oneffenheden 
van de geschiedenis inhoudt: 
 
 "...cette tâche infinie de penser l'origine au plus près et au plus loin de soi, la 

pensée découvre que l'homme n'est pas contemporain de ce qui le fait être, - 
ou de ce à partir de quoi il est ..."(Foucault 1966: 345). 

 
De mens is in deze foucaultiaanse optiek altijd al 'unzeitgemäß'. 
 De oorzakelijkheid wordt volledig op zijn kop gezet.  
 
 "... de sorte qu'il ne s'agit point là d'un achèvement ni d'une courbe, mais 

plutôt de cette déchirure incessante qui délivre l'origine dans la mesure même 
de son retrait; l'extrême est alors le plus proche."(Foucault 1966: 345) 

 
Een tragische en geenszins een dialectische oneindigheid schittert reeds door het 
weefsel van de moderne vertogen. 'Cette déchirure incessante' naar het verleden en een 
door een projectie van het verlies ontstane, progressief-accumulerende lijn die zich 
geleidelijk kromt - Hegels cirkel -, bepalen de moderne tijdservaring. Zowel bij Hegel 
als bij Marx - maar zeker ook bij bijvoorbeeld Spengler -bespeurt Foucault uitsluitend 
een terugwijken dat een hernemen van zichzelf is: zoals bij een cirkel de lijn "se courbe 
sur elle-même, illumine sa propre plénitude, achève son cèrcle"(Foucault 1966: 345).  
 Deze circulariteit onderscheidt zich echter van die waarvan eerder, met het oog op 
Nietzsches gedachte van de Eeuwige Wederkeer sprake was. Daarbij ging het immers 
niet om de terugkeer naar een verloren oorsprong, naar om "l'immédiat de 
l'originaire"(Foucault 1966: 343). De breuk met het moderne vertoog ziet Foucault zich 
voltrekken in het werk van Hölderlin, Nietzsche en Heidegger. Dit impliceert tevens 
een andere tijdsnotie dan die in de historiciteit ligt besloten. In tegenstelling tot de 
Geschiedenis met haar progressief-accumulatieve lineariteit zal hierin een ondenkbare 
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leegte centraal staan, die alleen in aporetische wendingen via allerlei talige schijnbe-
wegingen omschreven kan worden.  
 
4 Literatuur en (on)eindigheid 
 
Gaandeweg dient zich in de teksten van differentiedenkers een andere manier van 
schrijven aan. In Foucaults vroege werk wordt deze transformatie opnieuw historisch 
doordacht. Diagnosticeert hij in Les mots et les choses op negatief-kritische wijze de 
aporetische structuur van het menswetenschappelijke weten, een 'positieve' theorie, dat 
wil zeggen die geschriften waarin hij de in zijn kritiek opgedane inzichten in werking 
zet, vinden we impliciet terug in de literatuur-essays die hij in de loop van de zestiger 
jaren schrijft. Literatuur blijkt in zijn optiek de gestalte van de taal waarin dat wat in de 
(mens)wetenschappelijke en filosofische vertogen aan het oog wordt onttrokken 
oplicht. Het gaat Foucault om experimentele vormen van literatuur, waarin vorm en 
inhoud zich steeds op reflexieve wijze in de taal over elkaar heen buigen. In een 
dergelijke literatuur wordt niet alleen haar grens, dat wil zeggen haar dood 
gepresenteerd, er wordt tevens een bepaalde oneindigheid geviseerd. Gaat het in Les 
mots et les choses om een analytiek van de eindigheid, in de tezelfdertijd geschreven 
literatuur-essays - vooral "Le langage à l'infini" en "La pensée du Dehors" zijn hierbij 
van belang - draait het om een nieuwe oneindigheid, die correspondeert met de onein-
digheid van interpretaties waarvan in Foucaults Nietzsche-lezing sprake was. Het wordt 
duidelijk dat het aspect van het ongedachte uit het tweede doublet van de analytiek der 
eindigheid - dat wil zeggen een 'méconnaissance' - hier op positieve wijze aan de orde 
wordt gesteld.  
 In "Le langage à l'infini" wordt de thematiek van de zelfsplijting aangekaart. De 
metafoor van de spiegel wordt gebruikt om deze andere oneindigheid te toonzetten. 
Foucault typeert schrijven als een activiteit "d'entrée de jeu se placer dans l'espace 
virtuel de l'auto-représentation et du redoublement"(Foucault 1994: I.252)197. Een 
literair werk vindt "en cette duplication son pli originaire". Het is "... le corps lui-même 
du langage que la mort traverse pour lui ouvrir cet espace infini où se répercutent les 
doubles"(Foucault 1994: I.254). Een dergelijke werk dient zich aan als "le grand 
labyrinthe invisible de la répétition, du langage qui se dédouble et se fait mirroir de lui-
même"(Foucault 1994: I.253). Zelfbespiegeling en zelfsplijting vallen in literatuur 
samen.  
 In deze talige schijnbewegingen openbaart zich de aporetische spanning die in de 
analytiek der eindigheid slechts negatief-kritisch aan het licht treedt. Ten tijde van de 
formulering van de esthetica door Baumgarten en de daaruit voortgekomen problema-

197 "Le langage à l'infini" in: Tel Quel, 15, 1963. Zie ook: Foucault 1994: I. 250-260. 
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tiek van het sublieme, die Kant in kritiek op Burke formuleert198, ziet Foucault bij Sade 
een paradoxale kracht, een sublimiteit, een huivering in de taal zinderen die constitutief 
zal zijn voor de moderne literatuur. Hij vergelijkt het genre van de horror-romans met 
Sades teksten: 
 
 "ces (van Sade en de griezelverhalen, ho) langages, sans cesse tirés hors d'eux-

mêmes par l'innombrable, l'indicible, le frisson, la stupeur, l'extase, le 
mutisme, la pure violence, la geste sans mot, et qui sont calculés, avec la plus 
grande économie et la plus grande précision, pour l'effet (...), sont très 
curieusement des langages qui se représentent eux-mêmes dans une cérémonie 
lente, méticuleuse et prolongée à l'infini. Ces langages simples, qui nomment 
et qui font voir, sont des langages curieusement doubles"(Foucault 1994: 
I.256). 

 
Deze taal kan in haar spreken haar object niet meer omvatten. Zij kan zich door 
zuivering niet meer transparant maken, zoals Hegel in zijn denken van het denken in 
Wissenschaft der Logik dit nog pretendeert. In een verwijzing naar de literatuur na Sade 
merkt Foucault op "qu'il n'y avait (...) aucun miroir qui puisse ouvrir l'espace indéfini de 
sa propre image"(Foucault 1994: I.258). Foucault wijst op de ironie en parodie als 
reflexieve verdubbelingen: "comme un langage fourchu, retourné contre soi à l'intérieur 
de soi-même..." (Foucault 1994: I.258/59). 
 De aporie kan hier opgespoord worden in de niet-begrippelijke relatie van het 
denken met dat wat Foucault in een essay over Blanchot 'le Dehors' noemt. Dat dit 
artikel met de befaamde Kretenzer paradox begint, ondersteunt deze gedachte. Volgens 
Foucault is echter ons probleem nu niet meer het "ik lieg", maar het "ik spreek". Niet 
het hegeliaanse denken van het denken, maar Blanchots "la parole de la parole nous 
mène par la littérature, mais peut-être aussi par d'autres chemins, à ce dehors où 
disparaît le sujet qui parle"(Foucault 1994: I.520). Dat de mogelijkheid van 'andere 
wegen' wordt geopperd is interessant. Het ligt voor de hand om de latere, goeddeels in 
het voetspoor van Nietzsche voltrokken transformatie van de filosofie door differen-
tiedenkers als een nieuwe weg te begrijpen die het verschil of de grens tussen literatuur 
en filosofie aanvankelijk doet vervagen, maar uiteindelijk verlegt: 
 
 "De là, la nécessité de convertir le langage réflexif. Il doit être tourné non pas 

vers une confirmation intérieure (...) mais plutôt vers une extrémité où il lui 
faut toujours se contester: parvenu au bord de lui-même, il ne voit pas surgir la 
positivité qui le contredit, mais le vide dans lequel il va s'effacer..."(Foucault 
1994: I.523). 

198 Zie: excursie 7.2. 
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Er is geen sprake meer van een dialectische negatie - het Buiten is geen positiviteit -, 
maar een verscheuring, een ont-zettende ervaring, een vide. Is dit de leegte - even later 
wordt deze in een verwijzing naar Blanchot "l'abîme du vide; la plénitude du 
vide"(Foucault 1994: I.524) genoemd - waaraan ook aan het eind van Les mots et les 
choses wordt gerefereerd? Het Buiten is hier evenmin verloren oorsprong of beoogde 
toekomst. Het is evenzeer het constitutieve moment van een aporetische spanning. Deze 
verscheurdheid kan positief als openheid worden begrepen. Een openheid die op een 
kunst-matige wijze door een gen-tendeerde zelfsplijting - literair gesteld: door ironie of 
parodie; logisch gesteld: door een paradox - wordt geproduceerd.  
 Deze leegte als non-lieu waar het licht van de rede niet meer doordringt, laat geen 
bewustzijnsfilosofische reflectie meer toe. Het gaat om "l'oubli; pas de contradiction, 
mais la contestation qui efface; pas de réconciliation, mais le ressassement; pas d'esprit 
à la conquête laborieuse de son unité, mais l'érosion indéfinie du dehors..."(Foucault 
1994: I.523). 
 Heeft een dergelijk literair vertoog, bezien vanuit de filosofie, een kentheoretische 
statuut? Dat het niet in termen van waarheid kan worden geduid, juist omdat het besef 
van de ontoereikendheid dit spreken reguleert, is reeds bij Nietzsche duidelijk 
geworden. Het is waarheid noch fictie:  
 
 "... plutôt que des images, la transformation, le déplacement, l'intermé-diaire 

neutre, l'interstice des images. (...) Le fictif n'est jamais dans les choses ni dans 
les hommes, mais dans l'impossible vraisemblance de ce qui est entre eux ..."-
(Foucault 1994: I.524). 

 
Schrijven beweegt zich precies binnen deze schijnbeweging, binnen het waar-
schijnlijke: "La fiction consiste donc non pas à faire voir l'invisible, mais à faire voir 
combien est invisible l'invisibilité du visible"(Foucault 1994: I.524).199 Foucaults 
omschrijving van fictie, zo zullen we later zien, laat zich zonder probleem inpassen in 
andere omschrijvingen die in de loop van de tachtiger jaren door Lyotard en Derrida 
worden gegeven. Dat de gereanimeerde kantiaanse problematiek van het sublieme in 
het vroegste werk reeds wordt getoonzet, blijkt uit de wijze waarop het Buiten verder 
wordt omschreven. Als het Buiten constitutief is voor het weten, "une forme surgit - 
moins qu'une forme, une sorte d'anonymat informe et têtu - qui dépossède le sujet de 

199 Zo stelt Lyotard in zijn Le Postmoderne expliqué aux enfants (1986): "Le postmoderne 
serait ce qui dans le moderne allègue l'imprésentable dans la présentation elle-même"(Lyotard 1986: 
26). Deze kenschets zet Foucault onder het kopje: 'le compagnon'. In het laatste hoofdstuk zal ik 
aantonen dat Derrida's introductie van de notie 'arrivant' uit Spectres de Marx (1993) en Politiques de 
l'amitié (1994) hiermee zou kunnen samenhangen. Beider inspiratie is hier immers Blanchot.  
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son identité simple, l'évide et le partage en deux figures jumelles mais non superposa-
bles..."(Foucault 1994: I.534). 
 
Maar wat hebben Foucaults inzichten in de moderne literatuur voor consequentie voor 
het tezelfdertijd geschreven Les mots et les choses? Kan er iets over het fenomeen 
'literatuur' in kentheoretische zin worden gezegd? Wat is de wetenschappelijke status 
van dit verschijnsel? Het mag duidelijk zijn dat Foucaults bemoeienissen met literatuur 
niet naadloos op zijn kentheoretische analyses aansluiten als zouden ze als twee zijden 
van de medaille - negatief-kritisch en creatief-affirmatief - elkaar aanvullen. In de 
literatuur gaat het niet om waarheid, maar hoogstens om zeggingskracht. Er is geen 
sprake van een zoektocht naar de waarheid om problemen beter in kaart te kunnen 
brengen of zelfs op te lossen, maar om een synthetisering van ervaringen die een eigen 
wereld vormen die in tweede instantie iets over de wereld buiten de tekst kunnen 
zeggen. Ook kunnen niet simpelweg begrippenparen, zoals oneindigheid-eindigheid, 
worden geconstrueerd, die de relatie tussen literatuur en filosofie uitputtend dekken. 
Zowel in de literatuur als in de filosofie spelen beide aspecten een rol, maar de accenten 
liggen anders.200

 Zijn de oscillaties tussen het empirische en het transcendentale, het cogito en het 
ongedachte, het vinden en terugwijken van de oorsprong misschien de filosofische uit-
drukking van deze slingerbeweging, waarop aan het eind van dit artikel wordt geduid: 
"il (de taal, ho) fait communiquer, ou plutôt laisse voir dans l'éclair de leur oscillation 
indéfinie, l'origine et la mort"(Foucault 1994: I.539)? En als dit zo is, wat zou dan de 
'kentheoretische' status van deze analyse van het moderne weten kunnen zijn? Een 
indicatie wordt gegeven door de wij-ze waarop Foucault in Les mots et les choses 
waardeert en situeert. Juist door de ontoereikendheid om het oneindige nog te viseren, 
valt volgens Foucault de taal in de 19e eeuw als object aan verschillende wetenschap-
pen toe. Het verlies van de transparantie van de taal, eigen aan het denken van de 17e 
en 18e eeuw, het opduiken van een duistere grond - het meest dreigend nog bij Sade en 
Goya - 'onder' de taal, zou de mens aangezet hebben om zich dwars door de uiterlijke 
tekens heen een weg naar de wereld te banen: "à partir du XIXe siècle, le langage se 
replie sur soi, acquiert son épaisseur propre, déploie une histoire, des lois et une 
objectivité qui n'appartiennent qu'à lui"(Foucault 1966: 309). Het verlies van de 
transparantie van de taal, die eigen was aan de 17e en 18e eeuw - aan de klassieke 
periode in Foucaults termen - wordt op drie manieren gecompenseerd: men tracht de 
weerbarstigheid ervan op te lossen of de duisterheid ervan te verhelderen door een 
formalisering en een exegese en haar eigenmachtigheid te herstellen in de literatuur. In 

200 Ik kom later, met name in hoofdstuk 9 en 12 uitgebreid op deze thematiek terug, als ik de 
kritiek van Habermas op Derrida aan de orde stel. 
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de eerste twee strategieën staat de waarheid, in de laatste letterlijk haar zeggingskracht 
centraal. De eerste strategie - 'le rêve positiviste' - is tweevoudig: er wordt enerzijds van 
een objectieve, wetenschappelijke taal gedroomd, waarin de natuur uiteengezet kan 
worden, anderzijds van een volledig gezuiverde logische taal waarin het denken zich 
haarscherp en glashelder kan uitdrukken. Daarnaast vindt er een kritische terugbuiging 
plaats waarin de historiciteit van de taal het mikpunt is: via een exegese probeert men 
de raadselachtige dichtheid van de taal te verlichten. Naast deze formaliserings-
technieken en interpretatiemethoden, die de achtergrond vormen waartegen zich later 
zowel structuralisme en fenomenologie, als het analytisch denken van Russell en de 
'hermeneuse' van Freud kunnen ontvouwen, treedt er nog een derde compensatie op: "la 
plus importante, la plus inattendue aussi, c'est l'apparation de la littérature"(Foucault 
1966: 312).201 In tegenstelling tot de filologie is literatuur als typisch modern fenomeen 
gericht "à l'acte pur d'écrire". Met Mallarmé als sleutelfiguur ziet Foucault de poging 
gestalte krijgen het woord een ontologische status te geven. De literaire taal 
 
 "devient pure et simple manifestation d'un langage qui n'a pour loi que d'affir-

mer - contre tous les autres discours - son existence escarpée; elle n'a plus 
alors qu'à se recourber dans un perpétuel retour sur soi, comme si son discours 
ne pouvait avoir pour contenu que de dire sa propre forme..."(Foucault 1966: 
313). 

 
Vorm en inhoud gaan in elkaar op. Maar daarmee vervalt literatuur niet tot een louter 
vormelijkheid, tot een esthetiek in de pejoratieve zin van het woord. De spanning tussen 
beide blijft bestaan en haar indringende karakter maakt dat taal tot een ervaring wordt 
die niet zozeer naar iets buiten zichzelf meer verwijst, als wel alles wat van buiten komt 
in zich opneemt. Zo kan het kunstwerk - in dit geval de roman of het gedicht - 
wereldontsluitend en werkelijkheidscheppend zijn. Taal wordt als literatuur soeverein.  
 Deze fascinatie met het zijn van de taal dient echter niet opgevat te worden als een 
teken van uitputting of als radicalisatie van het probleem van de ontoegankelijkheid van 
de wereld. In het spreken van Artaud, Kafka, Bataille, maar voor alles in dat van Nietz-
sche openbaart zich volgens Foucault een verschijnsel "qui enracine sa nécessité dans 
une très vaste configuration où se dessine toute la nervure de notre pensée et de notre 
savoir"(Foucault 1966: 394). Het 'notre' lijkt nu op al diegenen te slaan die zich voorbij 
het moderne vertoog en de menswetenschappen bewegen. Dit is blijkbaar het andere 

201 En hiermee zijn tegelijkertijd de belangrijkste methodische elementen gegeven van de 
analyse die in Les mots et les choses wordt uitgevoerd en die in een 'archeologie' worden gekritiseerd 
en getransformeerd: een structuralistische semiotiek, een in de kritiek op de fenomenologie 
ontwikkelde hermeneutiek en een literaire vorm van schrijven. Zie verder: Hubert Dreyfus en Paul 
Rabinow, Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics. With an Afterword by Michel 
Foucault (1982). 
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been, waarop Fou-cault staat. In de literatuur schenkt de taal zich als ervaring van de 
grens of de dood, kortom, als ervaring van de eindigheid, terwijl de werking van het 
medium een nieuwe oneindigheid instelt. Wat zich inhoudelijk als eindigheid aandient, 
toont zich formeel als een oneindige beweging. Het is de oscillatie tussen de polen van 
eindigheid/oneindigheid, inhoud/vorm en subject/medium, waardoor literatuur wordt 
'gemotoriseerd'. Het is geen teken van narcisme of een louter formalisme, hoewel, zo 
voegt Foucault er nadrukkelijk aan toe, "l'impression d'achèvement et de fin"(Foucault 
1966: 396) niet geheel van enige grond verstoken is. In het spoor van Nietzsches 
aankondiging van de dood van God dient zich in de wijze waarop de taal in de 
hoedanigheid van zowel formele reflectie als literatuur bestaat het besef aan "que 
l'homme est en train de périr"(Foucault 1966: 397). 
 De ervaring van de eindigheid en de daarmee onlosmakelijk verbonden be-
middelde oneindigheidservaring zijn vanuit een creatief-affirmatief oogpunt geen 
bewustzijnsfenomenen meer, zoals dit bij Hegel, Marx en Husserl nog wel het geval 
was. Het zijn grenservaringen van en in de taal. Deze houdt daarmee op louter middel 
te zijn. Zoals gezegd, de affirmatieve toonzetting komt nog het duidelijkst naar voren in 
Foucaults literatuur-essays. De eerste aanzetten van een weliswaar nog ondoorzichtige, 
maar niettemin reeds methodisch doordach-te 'positivering' van zijn negatief-kritische 
analyse vinden we alleen daarin terug.    
 
 "Aujourd'hui l'espace du langage n'est pas défini par la Rhétorique, mais par la 

Bibliothèque: par l'épaulement à l'infini des langages fragmentaires, 
substituant à la chaîne double de la rhétorique la ligne simple, continue, 
monotone d'un langage livré à lui-même, d'un langage qui est voué à être 
infini parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur la parole de l'infini."(Foucault 
1994: I.260/61) 

  
In de uitwerking van deze 'positieve' theorie wordt duidelijk, dat dat wat Foucault de 
'Bibliotheek' noemt - de horizontale verketening van vertogen - alleen nog zin, dat wil 
zeggen: betekenis en richting krijgt door verdubbelingen en spiegelingen: "Mais il 
trouve en soi la possibilité de se dédoubler, de se répéter, de faire naître le système 
verticale des miroirs, des images de soi-même, des analogies"(Foucault 1994: I.261). 
Hij eindigt "Le langage à l'infini" met de Russelliaanse vraag of het boek dat alle 
boeken omvat, zelf ook een boek is. Vervolgens wordt literatuur gedefinieerd vanuit 
deze paradox: de plaats waar de literatuur zich bevindt, blijkt een onmogelijke plek, een 
lieu sans lieu of, zoals Foucault het later in het voorwoord van Les mots et les choses 
zal noemen: een héterotopie of atopie(Foucault 1966: 9/10). Echter, deze ontzetting van 
de utopische ruimte impliceert - gegeven de onlosmakelijke band tussen tijd en ruimte 
in het moderne denken - tevens een vernietiging van de tijd. Met het oog op Russells 
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problematiek geeft dit hem ten slotte in te beweren, dat het boek der boeken alleen maar 
geschreven zal zijn "après tous les autres, avant tous les autres"(Foucault 1994: I.261). 
In deze opnieuw uiterst dubbelzinnige formulering kondigt zich in een notedop de 
problematiek aan van het post-moderne, die later door Lyotard 'systematisch' zal 
worden uitgewerkt. 
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 203 Deze analyse steunt op de bespreking van Foucaults werk die ik reeds eerder heb gepubliceerd. 
Zie: Oosterling 1989. 

 
 
HOOFDSTUK 8  
 
DE WIL TOT HISTORISCHE WAARHEDEN 
Methodische ironie bij Foucault 
 
 
Eén van de protagonisten in het postmodernisme-debat, Jürgen Habermas, be-
kritiseert in Der philosophische Diskurs der Moderne (1985) behalve Nietzsche, 
Heidegger, Adorno en Bataille tevens Foucault en Derrida. Zijn kritische blik is 
vooral gericht op een ervaringsdimensie die in hun werk wordt voorondersteld, maar 
die niet meer discursief communiceerbaar is. Voor Habermas genoeg reden om deze 
experimentele dimensie bij Heidegger en Derrida als esoterisch of mystiek te 
kwalificeren. Het steeds terugkerende verwijt ten aanzien van deze vanuit com-
municatief oogpunt ontoegankelijke 'onmiddellijkheid' kan naar mijn mening slechts 
worden gepareerd met de gedachte, dat het indifferente karakter van een 'ervaring' 
die alle opposities constitueert, niet alleen een andere rol voor het denken, maar 
tevens een geheel ander denken impliceert. Dit denken is er niet zozeer op uit 
bekende problemen op te lossen, als wel deze problemen te problematiseren: het wil 
deze radicaal her-denken met het oog op een ruimte of op ervaringen die ze in een 
geheel nieuw licht stellen. In een bespreking van Gilles Deleuzes Différence et 
répétition kenschetst Foucault diens filosoferen, waarmee hij zich zeer verwant 
voelt, als volgt: "il faut penser problématiquement plutôt que d'interroger et de 
répondre dialectiquement" (Foucault 1994: II.91)202.  
 Voordat ik Habermas' kritiek op het werk van een aantal differentiedenkers 
behandel, wil ik eerst op systematische wijze enkele methodologische en logische 
aspecten - de transformatie van de negatie en in het verlengde daarvan van de 
contradictie - bij Foucault belichten om zo meer zicht op dit 'andere' denken te 
krijgen. Door deze meer formele analyse wordt het mogelijk nieuw licht te werpen 
op inhoudelijke verschuivingen die zich in de loop der jaren in zijn werk hebben 
voorgedaan: van 'savoir' via 'pouvoir' naar 'art d'existence'.203 Zo word ik bovendien 
in staat gesteld het methodisch karakter van de ironie en de rol daarvan in Foucaults 
werk te bepalen.  
 
 Excursie 15 
 
 Adorno 
 Negatieve dialectiek en esthetiek 
 

202 Michel Foucault, "Theatrum philosophicum", in: Critique 282, (1970). De verspreide artikelen 
van Foucault zijn opgenomen in Dits et écrits (1994). 

In diverse interviews verwijst Foucault 
in positieve zin naar het werk van de 
vroege Frankfurter Schule. Hoewel, zo 

meent hij, "en schématisant, on 
pourrait, pour l'instant, affirmer que la 
conception du sujet adoptée par l'école 
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de Francfort était assez traditionelle, de 
nature philosophique ...", ziet hij 
tegelijkertijd in dat "les philosophes de 
cette école ont posé des problèmes 
autour desquels on peine encore"-
(Foucault 1994: IV.73).53 Dat Adorno 
in Habermas' Der philosophische Dis-
kurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen 
samen met Foucault gekritiseerd wordt, 
is op z'n minst een indicatie voor de 
plausibiliteit van deze overweging. Ha-
bermas' intellectuele carrière lijkt 
indirekt bepaald door de systematische 
bestrijding 'einer aporetischen Situati-
on'(Habermas 1985: 155), die hij in 
zijn meest expliciete vorm bij zijn 
leermeester Adorno in Dialektik der 
Aufklärung. Philosophische Fragmente 
(1947) heeft aangetroffen.54 De kern 
van het probleem is dat Horkheimer en 
Adorno een aporie die zij in negatief-
kritische zin in het Verlichtingsdenken 
hebben aangetroffen - rationaliteit die 
in irrationaliteit omslaat - in hun 
'oplossing' van dit probleem verwer-
ken. "Die Aporie, der wir uns bei unse-
rer Arbeit gegenüber fanden, erwies 
sich somit als der erste Gegenstand, 
den wir zu untersuchen hatten: die 
Selbstzerstörung der Aufklärung. Wir 
hegen keinen Zweifel - und darin liegt 
unsere petitio principii -, daß die 
Freiheit in der Gesellschaft vom 
aufklärenden Denken unabtrennbar 
ist."(Horkheimer/Adorno 1988: 3)55  
Adorno wil met Horkheimer de 
Verlichting redden door de aan haar 
inherente zelfondermijning - een 
nieuwe mythologisering, in dit geval 
van het subject waardoor de Verlich-
ting in weerwil van zichzelf totalitair is 
geworden - bloot te leggen. Echter, 
precies deze radicalisering van de mar-

xistische dialectiek grijpt Habermas 
aan om het aporetische gehalte van 
Adorno's inzet als 'Selbstdementi' te 
diskwalificeren. Met de marxistische 
ideologiekritiek wordt naar zijn me-
ning "... die Aufklärung zum ersten 
Mal reflexiv; sie vollzieht sich nun an 
ihren eigenen Produkten - an Theorien. 
Allerdings erreicht das 
Aufklärungsdrama erst seine Peripetie, 
wenn die Ideologiekritik selbst in Ver-
dacht gerät, keine Wahrheiten (mehr) 
zu produzieren - und die Aufklärung 
zum zweiten Mal reflexiv wird. (...) 
Diesen Schritt vollzieht die Dialektik 
der Aufklärung - sie verselbständigt die 
Kritik noch gegenüber den eigenen 
Grundlagen"(Habermas 1985: 141). 
  Habermas komt uiterst bescheiden tot 
de voorlopige conclusie dat Adorno en 
Horkheimer door hun exclusieve 
accentuering van de instrumentele rede 
en door de veronachtzaming van de 
positieve effecten van het 
Verlichtingsdenken op z'n minst van 
"Unvollständigkeit und Einseitigkeit" 
beticht kunnen worden. Adorno zou, in 
navolging van Nietzsche, slechts een 
"Rückzug aus einer aporetischen 
Situation" voltrekken door een beroep 
te doen op een 'ästhetisch-expressiven 
Wertsphäre'(Habermas 1985:155). 
Daarmee blijft Adorno volgens Haber-
mas evenals diens inspirator, in het 
bewustzijnsfilosofisch paradigma 
gevangen zitten. 
De vraag of Habermas' leermeester nog 
binnen een bewustzijnsfilosofisch 
paradigma denkt - Foucaults opmer-
king suggereert dit met zijn verwijzing 
naar het subject eveneens - of dat deze 
zich reeds in een taalfilosofisch 
paradigma heeft genesteld, wordt door 
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een van zijn meest vooraanstaande 
interpreten Albrecht Wellmer indirekt 
beantwoord. (Wellmer 1985: 87). Deze 
wijst erop dat de kern van Adorno's 
filosofie bestaat uit "ein tiefes 
Mißtrauen (...) gegen die alltäglichen 
wie gegen die wissenschaftlichen For-
men sprachlicher 
Kommunikation"(Wellmer 1985: 137). 
Voor het verloop van mijn betoog is 
een beslissing ten aanzien van het 
paradigmatisch statuut van zijn filoso-
fie van minder belang dan de wijze 
waarop hij met een fundamentele 
aporie omgaat. Ik wil slechts tonen hoe 
bij Adorno enerzijds het identifice-
rende denken zijn eigen ontoerei-
kendheid inziet om iets 'materieels' te 
vatten - ook al categoriseert Adorno dit 
soms in een hernieuwd identificerende 
beweging als 'niet-identiteit' - en ander-
zijds een wending naar de esthetiek 
plaatsvindt om toch nog een omvat-
tende ervaring te viseren. Deze over-
gang impliceert echter een 
anderssoortige aporie dan die door 
Habermas wordt gekritiseerd. 
 
1 Asymptotisch denken: 
denken: 
de onmogelijkheid van het Buiten 
 
Men zou kunnen stellen dat in 
Adorno's negatief-dialectische denken 
Nietzsches kritiek in Hegels systeem 
wordt verwerkt, waardoor Kant voor 
Adorno op hernieuwde wijze 
doordacht kan worden. Adorno's inter-
pretatie van Hegels werk is op z'n 
minst welwillend te noemen. Hij kan 
niet aan de dialectiek ontsnappen, 
getuige de titel van zijn hoofdwerk: 
Negative Dialektik (1966). Daarvoor 

had hij reeds op het wanbegrip omtrent 
het metafysisch statuut van Hegels sys-
teem gewezen. Dit had hem ingegeven 
Hegel "in sehr vielem Betracht ein zu 
sich selbst gekommener Kant"(Adorno 
1963: 13) te noemen. 
  Het zijn, zo meent Adorno, is voor 
alles een worden, een overgaan, 
negeren of opheffen. Het is in geen 
geval een statisch fundament: "... die 
Hegelsche Philosophie (...) erkennt ein 
solches Erstes als festes und im 
Fortgang des Denkens unverändert sich 
selbst bleibendes Prinzip nicht an. 
Hegel läßt damit alle traditionelle 
Metaphysik und den vorspekulativen 
Begriff des Idealismus weit hinter sich-
"(Adorno 1963: 19). 
Toch kan Adorno dit slechts volhouden 
als hij het teleologisch statuut van 
Hegels systeem ondergraaft. Maar kan 
de absolute idee, die aan het eind van 
de Wissenschaft der Logik wordt 
uiteengezet, wel anders dan als een 
kwalitatieve afsluiting worden 
begrepen? Volgens Adorno is het 
mogelijk deze beweging als een metho-
dische hername van de voorgaande 
bewegingen te duiden, waardoor er in 
feite geen afsluiting plaatsvindt, maar 
een herformulering van de beweging.  
  Adorno beseft dat het haast onmo-
gelijk lijkt om buiten het systeem, dat 
wil zeggen buiten het speculatieve, 
dialectische denken te komen: voortdu-
rend staat de criticus aan de verleiding 
bloot zijn negatie ervan toch weer 
dialectisch te begrijpen. "Umgekehrt 
aber sei das Ganze als Ganzes zu 
kritisieren abstrakt, 'unvermittelt' und 
sehe am Grundmotiv der Hegelschen 
Philosophie vorbei: daß sie auf keinen 
'Spruch', kein Allgemeinprinzip sich 
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abdestillieren lasse und nur als 
Totalität, im konkreten Zusammenhang 
all ihrer Momente sich 
ausweise."(Adorno 1963: 10) 
 
De cirkel wordt opengebroken en het 
identificerend vermogen teruggebracht 
tot een onafgebroken negeren, waarvan 
de overgang van het transcendentale in 
het empirische de levensader is: "Die 
bei Fichte programmatische, von Hegel 
erst durchgeführte Lehre, das Apriori 
sei auch das Aposteriori, ist keine 
verwegene Floskel, sondern Hegels 
Lebensnerv..."(Adorno 1963: 10). 
  Tegen het licht van de door mij naar 
voren gebrachte aporetische beweging 
zou gesteld kunnen worden dat zich in 
Adorno's presentatie van Hegels 
systeem een asymptotisch moment 
aandient. Dit is voor Adorno een 
acceptabele optie om Hegels 'systeem' 
als uitgangspunt te blijven nemen voor 
een analyse van de sociaal-politieke 
werkelijkheid en van de werking van 
het bewustzijn. Deze aandacht voor 
een principiële openheid van het 
systeem verlegt echter de blik naar de 
constituerende rol van de negatie: 
negatieve dialectiek in dubbel opzicht. 
  Maar voor Hegel zou het een nieuwe 
slechte oneindigheid betekenen. Dit 
asymptotische moment heeft hij steeds 
aangegrepen als argument voor de 
onmiddellijkheid of onbemiddelbaar-
heid van het hele systeem. Dat wat 
fundeert en het fundament vallen 
uiteindelijk samen: "This is an imme-
diacy which is founded on mediation, 
which has overcome mediation in the 
sense that it closes the circle of a set of 
mediations back on itself."(Taylor 
1975: 268) Dit zou de oorsprongsloze 

grondslag van de subjectiviteit zijn. 
Het begin kan niet gefundeerd worden 
in een nieuw begin, maar het ontleent 
zijn legitimatie aan de daarop volgende 
stappen, die steeds een terugkeer in 
zichzelf inhouden. Zo wordt het 
systeem een veelheid van elkaar 
verrijkende cirkels waar het zelf de 
laatste rand van is.56

Adorno vraagt zich af of er wel zo 
makkelijk tot de cirkel der cirkels kan 
worden geconcludeerd. Verliezen de 
Reflexionsbestimmungen - deze 'meta'-
categorien57 - niet hun zeggingskracht, 
zodra ze - als de slang die zich in zijn 
staart bijt - op de totaliteit worden 
toegepast? Duikt hier niet een variant 
van de Russelliaanse paradox van de 
klassen op, waarop Foucault ook wees 
in zijn essay over het spreken tot in het 
Oneindige? Adorno beperkt zich tot de 
constatering van een openheid zonder 
dit, zoals Hegel, verder met een beeld 
te illustreren. Ook volgens Heinz Kim-
merle is deze metabeweging een 
onkritische extrapolatie. Hij stelt, dat 
"die Rede von der 'Rückkehr in sich 
selbst', die zum Symbol des Kreises 
führt, darauf beruht, daß die Struktur 
des Begriffs (Rückkehr zu sich = 
Subjektivität) unkritisch auf das Ganze 
der 'absoluten Methode' und ihre 
einzelnen Phasen angewendet 
wird"(Kimmerle 1979: 205). 
De principiële discrepantie tussen deel 
en geheel vereist een bijstelling van de 
hegeliaanse verbeelding. Volgens 
Kimmerle is het beeld van een spiraal 
of een verstrengeling van allerlei 
spiralen, hoewel problematischer 
omdat "diese Denkbewegung in einem 
graphischen Anschauungbild nicht 
mehr übersichtlich darzustellen 
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ist"(Kimmerle 1979: 207), toch 
adequater. Adorno's openheid vindt 
hier echter wel zijn metafoor.  
  Dit beeld van een spiraal heeft direkt 
consequenties voor de subjectiviteits-
notie. Als terugkeer tot zichzelf uitge-
sloten is, maar een spiraalsgewijze 
intensivering de enige voorstelbare 
beweging is, verliest de zelfbetrekking 
zijn afgeronde karakter. Er toont zich 
een openheid naar een niet-begrippe-
lijke 'werkelijkheid', naar de 'dingen', 
die in dit 'subjectiveringsproces' geen 
passieve rol meer spelen. In deze 
metaforiek keert eveneens Kants 
'unendliche Aufgabe' terug. 
  Een principieel aporetische spanning, 
zo zagen we reeds eerder, is slechts bij 
gratie van een geforceerde afsluiting 
aan het eind van het proces te ver-
mijden. Maar daarmee wordt de 
werkelijkheid buitengesloten: "Die 
aporetischen Begriffe der Philosophie 
sind Male des objektiv, nicht bloß vom 
Denken Ungelösten" (Adorno 1966: 
156). Dit inzicht in de ontregelende 
werking van een aporetische spanning 
valt, zo heb ik eerder betoogd, Hegel al 
in de eerste opheffingsbeweging van 
het zichzelf reflexieve worden ten deel 
als een 'Unruhe'. Adorno herformuleert 
deze spanning als volgt: "Bewußtsein 
von Nicht-Identität durch Identität hin-
durch"(Adorno 1966: 160), een onrust 
die door heel het systeem voelbaar 
blijft. 
  Dé vooronderstelling die metaforisch 
als cirkelbeweging wordt gedacht, 
waarin vooruitgaan tegelijkertijd terug-
keren is, is volgens Adorno de 
positivering van de negatie van de 
negatie, waarop ook Theunissen zijn 
kritiek richt58: "Die Gleichsetzung der 

Negation der Negation mit Positivität 
ist die Quintessenz des Identifizierens, 
das formale Prinzip auf seine reinste 
Form gebracht."(Adorno 1966: 161). 
Maar deze sprong kan slechts gemaakt 
worden door de denker die positiviteit, 
"Allbegrifflichkeit, schon im Ausgang 
präsupponiert"(Adorno 1966: 162). 
Laten we de vooronderstelling van een 
omspannend geheel vallen, dan blijft 
de dialectiek slechts als kritiek bestaan, 
dat wil zeggen als negatieve dialectiek. 
Wat deze dialectiek van negaties tegen 
Hegel in erkent, is de "Widerstand des 
Anderen gegen die Identität"(Adorno 
1966: 163). Wat zij openbaart, is het 
geweld van de identiteit - het geweld 
van het verlichte subject - om het 
andere te dwingen zich tot haar te 
bekennen. 
  Adorno zet zijn kritiek op de hege-
liaanse dialectiek uiteen in deel II van 
zijn Negative Dialektik. Met grote zorg 
probeert hij een 'kritische' instantie op 
het spoor te komen van waaruit het 
systeem kan worden opengebroken. 
Juist omdat hij beseft dat het verwijt 
irrationeel of onbegrijpelijk te worden 
een schijnmanoeuvre is om iedere kri-
tiek weer via een achterdeur in het 
systeem te integreren, moet hij 
dichotomieën als rationeel/irrationeel 
en begrippelijk/niet-begrippelijk eerst 
ontkrachten: "Der Dualismus ist dem 
philosophischen Gedanken vorfindlich 
und so unausweichlich, wie er zum 
Falschen wird im Fortgang des 
Denkens"(Adorno 1966: 143). Dat wat 
niet gedacht, dat wil zeggen niet 
begrepen kan worden, mag niet via 
deze op zich weer begrippelijke 
manoeuvre worden binnengehaald.  
  Het heideggeriaanse inzicht dat er 
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"kein Sein ohne Seiendes"(Adorno 
1966: 139) is, geeft Adorno ten slotte 
in, het 'Etwas' en niet het zuivere zijn 
als de eerste beweging van de Wissen-
schaft der Logik op te vatten:"Auch 
beim Begriff des Etwas wäre nicht 
stehenzubleiben, seine Analysis müßte 
in der Richtung dessen, was er denkt, 
sich weiter bewegen: der aufs 
Nichtbegriffliche hin. Hegel indessen 
kann selbst die minimale Spur von 
Nichtidentität im Ansatz der Logik 
nicht ertragen, an die das Wort 'etwas' 
mahnt"(Adorno 1966: 139). 
 
Zijn in Dialektik der Aufklärung 
ontwikkelde these over het irrationele 
en mythische karakter van de sub-
jectiviteit wordt nu methodisch ingezet 
om Hegels monologische denk-
beweging te ontwrichten. 
 
2 Lichaam en lijden: het niet-
identitieke 
 
Als, zoals een andere criticus van 
Hegel het stelt, "das auslösende 
Ereignis lebensweltlich fundiert 
ist"(Bubner 1990: 85)59, dan moet de 
vraag naar de legitimatie van de 
totaliteit van het denken worden 
gesteld vanuit een buiten deze totaliteit 
'bestaand iets', dat het zelf uitsluitend - 
in dubbel opzicht - als een niet-
identiteit kan denken. Het materie-
'begrip' speelt hierbij een door-
slaggevende rol. "Aber eben sie (de 
identificatie, ho) nähert sich auch dem, 
was der Gegenstand selber ist als 
Nichtidentisches: indem sie es prägt, 
will sie von ihm sich prägen lassen. 
Insgeheim ist die Nichtidentität des Te-
los der Identifikation, das an ihr zu 

Rettende."(Adorno 1966: 152) 
  Voorbeelden uit de ontwikkelings-
psychologische sfeer worden aange-
grepen om deze verstrengeling 
empirisch te staven. Zoals wij, 
terugkijkend op onze jeugd, onszelf 
slechts continuïteit kunnen verlenen 
door dit vreemde, dat voorgoed 
verloren is, in onze huidige identiteit te 
integreren, zo wordt in de filosofische 
vaktaal dit weergegeven met de formu-
le van 'de identiteit in de niet-identiteit'. 
Adorno wil deze 'Ambivalenz von 
Identität und Nichtidentität' op 
tegengestelde wijze duiden: "Ihr wäre 
zunächst die Nichtidentität in der 
Identität zu kontrastieren"(Adorno 
1966: 157). 
  Marx' kentheoretische inzichten 
worden geradicaliseerd, wat volgens de 
Adorno-interpreet Albrecht Wellmer 
pas mogelijk is "durch diese 
Übernahme eines Nietzscheschen 
Gedankens, welcher die Einheit von 
formaler und instrumenteller Vernunft 
in der Natur des diskursiven Denkens 
verankert"(Wellmer 1985: 148/9). Er 
wordt een samenhang getoond tussen 
formele en instrumentele rationaliteit, 
extreem tot uitdrukking komend in de 
kapitalistische ruil die manipulatie en 
beheersing van natuurlijke en sociale 
processen beoogt.60  
  Adorno opent, teneinde Lukács' these 
van de 'Verdinglichung' van 
kanttekeningen te voorzien door het 
inzicht dat ook niet-identiteit een 
functie van het identiteitsdenken blijft, 
het zicht op een materialiteit die uit de 
greep of het begrip van de identiteit is 
bevrijd: "Die Kategorie Nichtidentität 
gehorcht noch dem Mass von Identität. 
Emanzipiert von solchem Mass, zeigen 
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die nichtidentischen Momente sich als 
materiell, oder als untrennbar fusioniert 
mit Materiellem" (Adorno 1966: 193; 
crsf. ho). 
  Nietzsches extra-discursieve, fysiolo-
gische aspecten blijken hier een rol in 
Adorno's denken te spelen. Het gaat 
hier om een constellatie van krachten 
die nu eens wordt gekenschetst als li-
chaam dan weer als een lijden dat ons 
immers de meest intense gewaar-
wording van dit lichaam geeft. Harts-
tocht is voor de marxist Adorno 
blijkbaar niet een vruchtbare associatie 
met het lichaam. Kunnen we hier 
niettemin de nietzscheaanse pathos 
herkennen? 
  Lijden wordt op indirekte wijze in 
verband gebracht met juist dat wat aan 
de dialectische denkbewegingen ont-
snapt, maar wat zich zo opdringt dat 
het te denken geeft: het maat-
schappelijke onrecht dat in haar ge-
welddadige inwerking leed veroor-
zaakt. 
  De aporetische spanning komt tot 
uiting in de relatie tussen dit nimmer 
op te lossen geweld en het denken dat 
het buiten wil sluiten of op onterechte 
wijze wil negeren omdat het zijn eigen 
identificerende geweld niet onder ogen 
ziet. Deze aporie is volgens Adorno 
even noodzakelijk als het geweld 
onvermijdelijk is. Adorno gebruikt 
voor dit lijden vervolgens een complex 
van fysiologisch georiënteerde termen: 
'Materie', 'Körpergefühl', 'das 
somatische Moment', 'das lebhafte Mo-
ment' en in een haast scabreuze 
vergelijking van het materialisme met 
de protestantse theologie: 'die Aufer-
stehung des Fleisches'(Adorno 1966: 
207). Voor de 'Vernunftkritiker' 

Adorno geldt: "Alles Geistige ist 
modifiziert leibhafter Impuls"(Adorno 
1966: 202). 
  Onder invloed van Nietzsche denkt 
Adorno de relatie tussen lijden en 
zingeving op intrinsieke wijze. De 
noodzaak tot zingeving blijkt door het 
lijden zelf te worden ingegeven: de 
geest geeft niet uit strategische overwe-
gingen - bijvoorbeeld om macht over 
het lichaam en over anderen uit te 
oefenen - zin aan het lijden. Het licha-
melijke zelf en niet het denken eist een 
'opheffing' van een fysieke spanning of 
onrust: "Das leibhafte Moment meldet 
der Erkenntnis an, daß Leiden nicht 
sein, daß es anders werden sol-
le"(Adorno 1966: 203).61 Of om met 
Nietzsche te spreken: de geest blijkt het 
werktuig van het lijf. Toch blijft Ador-
no een 'kritische theoreticus': hij meent 
weliswaar, dat vermindering van het 
lijden niet voor het individu, maar wel 
voor de soort is weggelegd. Nietzsche 
en Marx worden bij Adorno samenge-
voegd. In het lichamelijke convergeert 
"das spezifisch Materialistische mit 
dem Kritischen, mit gesellschaftlich 
verändernder Praxis"(Adorno 1966: 
203). 
  De cartesiaanse oppositie schiet dus 
tekort om de dimensie van het niet-
identieke te (be)grijpen: lichaam en 
geest staan niet door hun tegengestelde 
kwaliteiten van uitgebreidheid of 
materie en bewustzijn tegenover 
elkaar. De kantiaanse subject-object 
oppositie volstaat evenmin. Beide 
opposities zijn reeds produkten van een 
positionering van het niet-identieke 
door het identificerende denken. Toch 
is voor de 'dialecticus' Adorno de mate-
rie nooit een onmiddellijk gegeven: er 
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is altijd sprake van een 'zeigen' van het 
zichtbare vóór het zegbare.62 Met ande-
re woorden, Adorno 'viseert' in zijn 
materie'begrip' het niet-identieke: "die 
nichtidentischen Momente (zeigen) 
sich als materiell"(Adorno 1966: 193). 
  Elementen van de nietzscheaanse 
schijnbewegingen dienen zich aan: 
materie is "bloss der Grenzwert"(A-
dorno 1966: 188), een wijkende 
horizon. Kants regulatieve ideeën als 
foci imaginarii noemt Adorno 'ein 
negatives Zeichen'(Adorno 1966: 153). 
In een nietzscheaanse wending heet het 
dat "die kleinste Spur sinnlosen Lei-
dens in der erfahrenen Welt die ge-
samte Identitätsphilosophie Lügen 
(straft), der es die Erfahrung ausreden 
möchte"(Adorno 1966: 203). Adorno is 
tot het inzicht gekomen dat de dialec-
tiek uitsluitend nog negatief, dat wil 
zeggen zelfsplijtend is: "Philosophisch 
bleibt die dialektische Bewegung als 
Selbstkritik der Philosophie" (Adorno 
1966: 156). 
 
3 Esthetiek: uitweg uit de aporie? 
 
Het "Eingedenken der Natur im 
Subjekt" vindt via de mimetische 
werkingen van de kunst plaats. Het 
moment van dé 'waarheid' laat zich niet 
binnen het denken situeren, maar 
resoneert in een esthetische ervaring 
die daarom de overschrijding van het 
denken im-pliceert. Aan het begin van 
zijn postuum verschenen Ästhetische 
Theorie (1970) wijst Adorno eveneens 
op de relatie tussen lijden en denken 
als hij opmerkt dat "Leiden, auf den 
Begriff gebracht, stumm und konse-
quenzlos (bleibt)". Lijden wordt 
'gestemd' of, anders gesteld, in ervaring 

gebracht door de kunst. De hegeliaanse 
'Negativität' van de kunst "ist der Inbe-
griff des von der etablierten Kultur 
Verdrängten: In der Lust am Ver-
drängten re-zipiert Kunst zugleich das 
Unheil, das verdrängende Prinzip, 
anstatt bloß vergeblich dagegen zu 
protestieren"(Adorno 1970: 35). 
  Adorno blijft echter het project van de 
moderniteit trouw in zijn voorkeuren 
voor bepaalde kunstuitingen, zoals de 
hoogst abstracte, ontwrichtende 
muziek van Arnold Schönberg. Als 
componist is hij leerling van Alban 
Berg, die tot de school van Schönberg 
behoort. Het nieuwe is als "ein blinder 
Fleck, leer wie das vollkommene Dies 
da"(Adorno 1970: 38; crsf. ho).63 Het 
heeft een abstract karakter maar dit 
"hat nichts gemein mit dem formalen 
Charakter älterer, etwa den Kantischen 
ästhetischen Normen"(Adorno 1970: 
40). Zo biedt zowel de kunst als het 
lichamelijke een 'waarheid' die het be-
grippelijke denken niet kan artikuleren. 
Lichaam en kunst blijken extra-
discursieve dimensies die te denken 
geven.  
  Jan Hoogland wijst in zijn Autonomie 
en antinomie. Adorno's ambivalente 
verhouding tot de metafysica (1992) in 
zijn concluderende opmerkingen op dit 
voor Adorno's denken constitutieve 
spanningsveld. Ten aanzien van het 
centrale begrip van het moderne den-
ken, vrijheid, betekent dit: "... vrijheid 
kan in relatie tot het zijnde (het reëel 
bestaande) niet anders dan antinomisch 
of aporetisch gedacht worden. Iedere 
poging vrijheid als zijnde te denken is 
tot mislukken gedoemd"(Hoogland 
1992: 297). 
  Hoogland maakt geen onderscheid 
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tussen het antinomische en het apore-
tische. In zijn verwijzingen naar Ador-
no stelt hij dat de antinomie door 
Adorno zelf "als 'aporetisch' (wordt) 
gekenschetst"(Hoogland 1992: 296).  
  Wellmer die deze spanning wel 
expliciet als aporetisch typeert, stelt 
naar mijn mening adequater: "Dies ist 
die Aporie: nicht-diskursive und 
diskursive Erkenntnis wollen beide das 
Ganze der Erkenntnis; aber gerade die 
Spaltung der Erkenntnis in nicht-dis-
kursive und diskursive bedeutet, daß 
beide jeweils nur komplementäre Bre-
chungsgestalten der Wahrheit fassen 
können"(Wellmer 1985: 13).64

  Wellmer maakt dus systematisch een 
onderscheid tussen aporie en anti-
nomie. De verhouding tussen kunst en 
filosofie is volgens hem aporetisch, 
terwijl "... der Verweisungszusammen-
hang von Wahrheit, Schein und 
Versöhnung im Kunstschönen (sich) 
als antinomisch (erweist)"(Wellmer 
1985: 15; crsf. ho). Op het niveau van 
de esthetische schijn voltrekt de 
dialectiek zich op antinomische wijze 
en blijft de spanning blijkbaar 'Ver-
nunftintern' of zoals ik het eerder 
typeerde: intra-discursief.  
  Het denken bedient zich van de 
mimesis als zintuiglijk receptieve, 
expressieve en communicatieve manier 
om zich tot het leven en het lijden te 
verhouden. In Adorno's negatief-
dialectische inzet betekent dit een 
spanningsverhouding tussen begrip en 
aanschouwing, tussen het algemene en 
het bijzondere. Ondanks het feit dat 
Adorno een definitieve Aufhebung 
afwijst is zijn werk volgens Hoogland 
nog doortrokken van een utopische 
intentie: "Het gaat Adorno niet om de 

(gerealiseerde) verzoening tussen 'phu-
sei' en 'thesei', natuur en cultuur, maar 
om de blijvende spanning die aan het 
kritische denken verschaft wordt door 
aan de mogelijkheid van verzoening als 
een regulatief idee vast te houden. In 
die zin is de tegenspraak als 
uitdrukking in het denken van de 
onverzoenlijkheden en antagonismen 
in het object een negatief teken: de 
utopische 'Hoffnung knüpft widers-
pruchsvoll sich an das, worin die Form 
der prädikativen Identität durchbrochen 
wird'"(Hoogland 1992: 295). Middels 
deze utopische intentie wordt een brug 
geslagen tussen kunst en filosofie. Het 
is in die zin dat Adorno hoopt de 
aporetische structuur van het denken 
momentaan weg te nemen.  
  Zijn poging het absolute te vatten 
heeft veel weg van een negatieve 
theologie als hij stelt dat het absolute 
verhuld blijft in het duister. Wellmer 
wijst daarop en verbindt de aporie aan 
deze inzet. De complementaire 
ontoereikendheid van filosofie en kunst 
zijn negatieve functies van een bete-
kenisgevingsproces waarin verzoening 
als een asymptotische gestalte aan-
wezig is: "Im aporetischen Zusam-
menhang von Kunst und Philosophie 
ist eine theologische Perspektive 
aufgehoben: Kunst und Philosophie 
entwerfen gemeinsam die Gestalt einer 
negativen Theologie"(Wellmer 1985-
:14). 
  De filosofie spreekt de 'waarheid' uit 
die in de esthetische ervaring, in de 
blinde vlek van het nieuwe verborgen 
blijft. Door haar principiële 
raadselachtigheid vereist kunst een 
'deutende Vernunft'(Adorno 1970: 
193). Vanuit deze duiding wordt 
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duidelijk dat kunst in zichzelf para-
doxaal is, omdat het de zelfsplijting 
van de dialectiek toont en als ervaring 
probeert te synthetiseren of te 
omvatten: "Wahr ist Kunst, soweit das 
aus ihr Redende und sie selber 
zwiespältig, unversöhnt ist, aber diese 
Wahrheit wird ihr zuteil, wenn sie das 
Gespaltene synthesiert und dadurch 
erst in seiner Unversöhnlichkeit be-
stimmt. Paradox hat sie das Unver-
söhnte zu bezeugen und gleichwohl 
tendenziell zu versöhnen..."(Adorno 
1970: 251). 
  De paradoxaliteit kan slechts 'opge-
lost' worden in de esthetische ervaring. 
Wellmer wijst daarop als hij Adorno-
interpretaties bespreekt: "Das 
Glücksversprechen der Kunst löst sich 
im ekstatischen Moment der ästheti-
schen Erfahrung ein"(Wellmer 1985: 
25).  
 
4 Kunstreceptie en filosofie 
 
Adorno houdt zich goeddeels met de 
produktie van kunstwerken bezig. 
Duiden en synthetiseren is een actieve 
ingreep van de filosoof en de 
kunstenaar. Wellmer werpt de vraag op 
naar de receptie van in dit geval 
filosofische teksten zoals die van 
Adorno. Hij exploreert de doorwerking 
op de lezer, luisteraar en kijker en richt 
onze blik op de esthetische ervaring die 
zich aan hen voltrekt. Verwijzend naar 
werk van Schwab65 snijdt hij een the-
matiek aan die veel overeenkomsten 
vertoont met dat wat eerder met het 
oog op Foucaults vroege literatuur-
opstellen is opgemerkt: "Schwabs Idee 
ist, daß durch die reflexive Öffnung der 
literarischen Darstellungsformen ein 

spielerisches Hin und Her von 
Entdifferenzierung und Differenzie-
rung beim Leser in Gang gesetzt wird, 
das gleichsam einer realen Erweiterung 
von Subjektgrenzen zuarbei-
tet"(Wellmer 1985: 28). Maar, zo 
meent hij verder, dit kan slechts "in 
einem Raum gewaltloser Kommunikat-
ion". Deze inwerking van de tekst op 
de lezer zou ten slotte "das emanzipa-
torische Potential der Moderne" zijn. 
  De esthestische ervaring wordt hier, 
en dit is van belang voor mijn verdere 
betoog, in haar subjectdecentrerende 
werking gethematiseerd, ook al verwijt 
Wellmer Adorno dat hij voor dit aspect 
geen oog heeft gehad. Niet uit 
blindheid, maar door de vooronderstel-
ling van een beoogde verzoening.  
  Ik zal in het volgende hoofdstuk op 
Wellmers kritiek terugkomen. Mijn 
kritiek richt zich op een ander aspect 
van Adorno's analyse. Bezien vanuit 
kentheoretisch oogpunt houdt Adorno's 
negatief-dialectische inzet in dat er 
toch weer over kunst en waarheid 
wordt gesproken door de filosofie. Het 
 'waarheidsgehalte' van een afzonder-
lijk kunstwerk zoals dit ervaren wordt, 
wordt niet aan de orde gesteld. 
Wellmer zou Adorno's 'apophantische 
Wahrheitsästhetik'(Wellmer 1985: 32) 
graag naar Habermas' model van de 
drie geldingsaanspraken - waarheid, 
juistheid en waarachtigheid - willen 
omvormen en het waarheidsgehalte 
van het kunstwerk willen zien als 
"Inbegriff ihrer potentiellen wahr-
heitsrelevanten Wirkungen oder ihr 
wahrheitserschließendes Potential". 
Daarbij wordt echter een geweldloze 
communicatie  voorondersteld en 
wordt, Wellmer ziet dat zelf ook in, de 
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esthetische ervaring gereduceerd tot 
een type van taalhandeling. Precies dat 
wat Adorno heeft gethematiseerd - de 
ervaring van het lijden en van het 
lichaam in een kunstwerk en daarmee 
een onintegreerbare dimensie van het 
leven - verdwijnt hier definitief uit 
beeld.  
  Ook dit ziet Wellmer in. Niet voor 
niets kritiseert hij Adorno's afwijzing 
van de populaire cultuurindustrie: 
"ähnlich könnte man vielleicht argu-
mentieren, daß die Aktionskunst und 
das Happening erst in den neuen 
politischen Aktionsformen der Alter-
nativ- und Widerstandsbewegungen 
den Kontext gefunden haben, in dem 
sie ihre ästhetische Sprengkraft 
entfalten können"(Wellmer 1985: 
42).66

  De aporie die daaraan ten grondslag 
ligt, wordt door Wellmer niet opge-
merkt. Zijn artikel over "Wahrheit, 
Schein, Versöhnung. Adornos ästhe-
tische Rettung der Modernität" eindigt 
daarom op hoogst merkwaardige wijze, 
omdat Wellmer daar, zonder dat hij dit 
overigens door heeft, toch weer een 
aporie formuleert. Nadat hij heeft 
geconcludeerd dat "Adornos Texte zur 
Ästhetik etwas von Kunstwerken 
(haben)..." stelt hij een 'stereoskopische 
Lektüre' van deze teksten voor: "es 
ginge um die Herstellung eines räumli-
chen Bildes, welches die latente 
Tiefendimension der Texte sichtbar 
machte"(Wellmer 1985: 44). Of zoals 
hij het in een ander artikel stelt: men 
moet Adorno stereoscopisch lezen "um 
seine philosophischen Einsichten 
gegen seine eigene Systematik zur 
Geltung zu bringen"(Wellmer 1985: 
158). Een stereoscopische lezing 

brengt dan aan het licht "daß Adornos 
unvergleichbare Fähigkeit zur phi-
losophischen Durchdringung von 
Erfahrung es ihm erlaubt hat, noch im 
begrenzten Darstellungsmedium einer 
philosophischen Subjekt-Objekt-
Dialektik vieles auszudrücken oder 
doch mit zu 'be-deuten', was der Dar-
stellung in diesem Medium eigentlich 
sich widersetzt"(Wellmer 1985: 44). 
  De filosofische tekst biedt hier 
blijkbaar juist door zijn esthetische 
kwaliteiten en door een aporetische 
spanning een toegang tot een ontrege-
lende ervaring, waarin wellicht het 
lijden resoneert waarover Adorno 
spreekt. 
  Maar er is vanuit methodisch oogpunt 
nog iets anders van belang: de reik-
wijdte van de negatief-dialectische 
methode. Aan het begin van deze 
excursie wierp ik de vraag op of Ador-
no aan het bewustzijnsfilosofisch para-
digma ontsnapt. Ik heb geen antwoord 
gegeven. Na de uitweiding naar de 
kunst is het mogelijk deze vraag 
opnieuw te stellen en een voorlopig 
antwoord te geven: ondanks zijn kritiek 
op de dialectiek lijkt Adorno te blijven 
staan bij een aporetisch spanning van 
waaruit het Andere eerst ervaren en 
vervolgens onder de categorie van het 
niet-identitieke doordacht kan worden. 
De veelheid van de verschillen die zich 
aandienen kan Adorno echter niet 
positief affirmeren. In die zin is zijn 
nietzscheanisme nog aan Kant gebon-
den. Heinz Kimmerle geeft in zijn En-
twurf einer Philosophie des Wir. 
Schule des alternativen Denkens 
(1983) deze kritiek als volgt weer: "Er 
(Adorno, ho) vollzieht nicht den Schritt 
zur Bejahung einer Vielfalt, die durch 
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relative Einheiten und Ganzheiten 
nicht aufgehoben, sondern partiell 
strukturiert wird ..."(Kimmerle 1983a: 
47). Precies daarin zouden differentie-
denkers wel eens van Adorno kunnen 
verschillen. 
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1 Methodologische implicaties 
 
Denken is, zoals reeds in het vorige hoofdstuk naar aanleiding van Foucaults Les 
mots et les choses werd betoogd, "un certain mode d'action"(Foucault 1966: 339).  
 
 "...l'essentiel, c'est que la pensée soit pour elle-même et dans l'épaisseur de son 
travail à la fois savoir et modification de ce qu'elle sait, réflexion et transformation du 
mode d'être de ce sur quoi elle réfléchit."(Foucault 1966: 338) 
 
Het moderne denken is geen representatie van een voorgegeven werkelijkheid meer, 
zoals in een zekere zin nog werd verondersteld door Kant en Hegel, maar stelt een 
verhouding in ten aanzien van het ongedachte waardoor werkelijkheid wordt 
gecreëerd of zoals het soms iets gechargeerder heet: wordt uitgevonden. In de 
positieve uitwerking van zijn kritiek voegt Foucaults denken zich naar deze 
grondtrek van het moderne denken. Doordat zijn filosofie deze voor moderne 
denkers nog ondoorzichtige performatieve dimensie incorporeert, bevat zij op 
indirekte wijze ethische en politieke implicaties. Deze kunnen echter niet vanuit 
traditionele opposities en begrippenkaders worden begrepen.  
 Een aporetische spanning speelt daarin een doorslaggevende rol. Om dit 
helder te presenteren is het zaak eerst enige aandacht te besteden aan een aantal 
methodologische aspecten, waarin Foucaults 'overwinning' van de dialectiek, die 
verder gaat dan de interdiscursieve ontwrichting en extradiscursieve extrapolatie die 
in Adorno's filosofie wordt voltrokken, gestalte krijgt. De reeds door Nietzsche 
ingezette kritiek op de contradictie en op de omkering krijgt nu een actuele gestalte. 
Van methodologische verwijzingen naar Nietzsche is in Foucaults vroege werk geen 
sprake. Hij zal pas rond 1970 een apart artikel wijden aan de wijze waarop de 
aporetische spanning, die hij in Les mots et les choses heeft getraceerd, bij Nietzsche 
aanwezig is. 
 
1.1 Methode van de niet-methode: contradictie, verstrooiing en omkering 
 
Aanzetten tot Foucaults latere archeologisch-genealogische 'methode' zijn weliswaar 
in zijn literatuur-essays voorhanden, maar het is toch vooral de verwerking van 
allerlei kritieken op Les mots et les choses die de explicitering van aporetische 
aspecten van zijn eigen methodische inzet in gang zet. De negatie zonder opheffing 
die ik reeds bij de bespreking van Nietzsches werk heb opgespoord, zien we dus in 
Foucaults werk een nieuwe gedaante aannemen. De eerste methodische aanzetten 
komen voor in L'archéologie du savoir (1969) en in zijn inaugurele rede L'ordre du 
discours (1971). Foucault heeft zijn reacties op de kritiek van zijn methodische 
aanzetten vóór 1968 in deze teksten systematisch bijeengezet.204 Als gevolg van zijn 

204 Zie voor de veelsoortigheid van de kritieken: Mark Lambrechts, Michel Foucault. Excerpten & 
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pogingen de problemen die aan zijn archeologische methode zouden kleven op te 
lossen blijkt L'archéologie du savoir evenwel tevens zijn methodisch testament: 
door zijn reflectie op het vroegere werk wordt Foucault gedwongen zijn 
vertoogsnotie te situeren tegen een achtergrond van niet-discursieve praktijken. Dit 
heeft een bijstelling van zijn 'savoir'notie en een radicale herziening van het begrip 
'macht' tot gevolg. 
 In het hoofdstuk 'Les contradictions' uit L'archéologie du savoir vat Foucault 
de haast onuitroeibare, want op de door Aristoteles en vervolgens door Hegel 
geformuleerde definitie van denken teruggaande noodzaak om iedere tegenspraak in 
een eenheid te verankeren, als volgt samen:  
 
 "La contradiction, c'est l'illusion d'une unité qui se cache ou qui est cachée: elle 
n'a son lieu que dans le décalage entre la conscience et l'inconscient, la pensée et le 
texte, l'idéalité et le corps contingent de l'expression. De toute façon l'analyse se doit 
de supprimer, autant que faire se peut, la contradiction"(Foucault 1969: 197). 
 
In afwijking van deze traditionele opvatting meent Foucault dat de tegenspraak op 
een andere manier constitutief is voor het vertoog: het bestaat slechts bij gratie van 
'la contradiction fondamentale'. Volgens Foucault zijn er voorts twee niveau's van 
contradicties: intrinsieke en extrinsieke. Een onderscheid dat op het eerste gezicht 
overeen lijkt te komen met dat tussen een logische en transcendentale schijn bij 
Kant: 
 
 "L'histoire des idées reconnaît donc deux niveaux de contradictions: celui des 
apparences qui se résout dans l'unité profond du discours; et celui des fondements qui 
donne lieu au discours lui-même. (...) Pour l'analyse archéologique, les contradictions 
ne sont ni apparences à surmonter, ni principes secrets qu'il faudrait dégager. Ce sont 
des objets à décrire pour eux-mêmes, sans qu'on cherche de quel point de vue ils 
peuvent se dissiper, ou à quel niveau ils se radicalisent et d'effets deviennent 
causes"(Foucault 1969: 198). 
 
Een intrinsieke contradictie bestaat er bijvoorbeeld tussen het vertoog van Comte en 
dat van Marx. Deze tegenspraak kan op een archeologisch niveau worden 'opgelost', 
beter: ingezien, omdat ze dan twee gelijksoortige gestalten van een zelfde aporeti-
sche grondstructuur blijken te zijn.  
 Van belang is ook de extrinsieke contradictie tussen verschillende epistemi-
sche structuren of discursieve formaties. En ten slotte - en daar gaat het Foucault om 
- is er nog een onoplosbare, niet verder te funderen tegenspraak. Zij 
 
 "... constitue la loi même de son (vertoog, ho) existence: c'est à partir d'elle 
qu'il émerge, c'est à la fois pour la traduire et la surmonter qu'il se met à parler; c'est 

 
kritieken (1982). 
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pour la fuir, alors qu'elle renaît sans cesse à travers lui, qu'il se poursuit et qu'il 
recommence indéfiniment..."(Foucault 1969: 197). 
 
Geven intrinsieke contradicties spanningen binnen een discursieve formatie, die 
worden gekenmerkt door een gebrek aan overeenstemming tussen objecten, een 
divergentie van de enuntiatieve modaliteiten en een onverenigbaarheid van de 
concepten en uitsluiting van theoretische opties, een spanning die op een ander 
niveau kan worden weggenomen, de fundamentele contradictie is veeleer de 
vertaling van een continue verstrooiing, die uit de werking van vertogen zelf 
voortvloeit en niet overstegen kan worden in een synthetiserend begrip. Hier wordt 
duidelijk dat Kants transcendentale dimensie van het zelfbewustzijn getrans-
formeerd wordt naar een pseudo-transcendentale dimensie van het vertoog. 'Pseudo' 
omdat de zuiverheid van de begrippen en ideeën daar verdwenen is: het empirische - 
de cultuur-historisch bepaalde materialiteit van vertogen - is integraal deel van het 
transcendentale. 
 Foucaults contradictie staat niet los van de materiële vertogen die hij analy-
seert: 
 
 "Une formation discursive n'est donc pas le texte idéal, continu et sans 
aspérité, qui court sous la multiplicité des contradictions et les résout dans l'unité 
calme d'une pensée cohérente; ce n'est pas non plus la surface où vient se refléter, sous 
mille aspects différents, une contradiction qui serait toujours en retrait, mais partout 
dominante. C'est plutôt un espace de dissensions multiples; c'est un ensemble 
d'oppositions différentes dont il faut décrire les niveaux et les rôles"(Foucault 1969: 
203). 
 
Er is dus geen sprake meer van een transcendentie in de vorm van een kantiaans 
regulatief idee of van hegeliaanse teleologie. Wel van een volstrekte immanentie van 
de materialiteit van vertogen, die in en door de werkzaamheid van de onderzoeker 
als deel van een 'discours'praktijk ogenschijnlijk worden gesynthetiseerd. Foucault 
wil deze transcendentale illusie van de auteur als oorsprong vernietigen door deze 
methodisch te ondergraven.  
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1.2 Evenementialisering 
 
De archeologische analyse is er niet op uit de extrinsieke contradictie op te lossen 
door haar tegengestelde polen op een dieper gelegen niveau te laten convergeren. 
Integendeel, zij vormt juist de nimmer fixeerbare impetus van de archeologische 
beschrijving. Deze spanning concentreert zich in het gebeuren of het evenementiële 
van vertogen. Hun herkomst - en niet: oorsprong - is een veelheid van elkaar 
kruisende lijnen waarvan het vertoog een knooppunt is, met alle daartoe behorende 
kwaliteiten van toeval (alea), worden, verstrooiing en discontinuïteit. Hierover zegt 
Foucault in zijn inaugurele rede L'ordre du discours voor het Collège de France 
waar voor hem in 1970 een leerstoel wordt geschapen: 
 
 "Bien sûr l'événement n'est ni substance ni accident, ni qualité ni processus; 
l'événement n'est pas de l'ordre des corps. Et pourtant il n'est pas immatériel; c'est 
toujours au niveau de la matérialité qu'il prend effet, qu'il est effet; il a son lieu et il 
consiste dans la relation, la coexistence, la dispersion, le recoupement, l'accumulation, 
la sélection d'éléments matériels; il n'est pas l'acte ni la propriété d'un corps; il se pro-
duit comme effet de et dans une dispersion matérielle"(Foucault 1971: 59). 
 
Hoe kan een dergelijke verschijnsel worden weergegeven als alle opposities te-kort 
schieten? Louter ambivalente kwalificeringen kunnen de verdubbeling van het 
materile als een geaffirmeerd empirisch-transcendentaal dubbelfiguur weergeven. 
Het evenementiële denken betekent voor de filosofie dan ook "s'avancer dans la 
direction paradoxale d'un matérialisme de l'incorporel"(Foucault 1971: 60). 
 In een met historici gevoerd rondetafelgesprek uit 1978 breekt Foucault 
opnieuw een lans voor een genealogische geschiedschrijving waarin de singuliere 
gebeurtenis centraal staat.  
 
 "J'essaie de travailler dans le sens d'une 'événementialisation'. Si l'événement a 
été pendant un temps une catégorie peu prisée des historiens, je me demande si, 
comprise d'une certaine façon, l'événementialisation n'est pas une procédure d'analyse 
utile. Que faut-il entendre par événementialisation? Une rupture d'évidence, d'abord. 
Là où on serait assez tenté de se référer à une constance historique ou à un trait 
anthropologique immédiat, ou encore à une évidence s'imposant de la même façon à 
tous, il s'agit de faire surgir une 'singularité'."(Foucault 1994: IV. 23) 
 
Een dergelijke geschiedschrijving is zelfondermijnend omdat de 'intuïties', zoals 
Nietzsche ze aanvankelijk noemde, dat wil zeggen vanzelfsprekendheden van-
waaruit de moderne mens zichzelf begrijpt aan een genealogische analyse worden 
onderworpen, wat in feite erop neerkomt, dat dit kennend subject tegen zichzelf 
wordt uitgespeeld. Een archeoloog constateert dus niet alleen verstrooide 
evenementialiteit, hij creëert deze ook in zijn kritiek op de identiteitsfilosofische 
vertogen. Hij probeert de verstrooiing op te sporen door van een en de-zelfde uiting 
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of énoncé205 te laten zien hoe deze in een eerder vertoog slechts schijnbaar uit zijn 
verstrooiing werd verlost, dat wil zeggen eenduidig werd geïdentificeerd. De 
archeoloog beseft tegelijkertijd dat ook zijn eigen beschrijvingswijze op z'n minst de 
schijn van een identificering van een gegeven, verstrooide veelheid realiseert. Hoe 
deze identificatie methodisch te ontkrachten? Foucault introduceert daartoe een 
aantal methodische 'principes' die meer als gebruiksregel dan als algemeen geldende 
methodiek fungeren. Het principe van de omkering is een van de mogelijkheden. 
Ogenschijnlijke evidenties - dat wil in nietzscheaanse termen zoveel zeggen als 
belichaamde opvattingen, waaronder die van het autonome subject - worden 
perspectivisch omgekeerd. Dit principe hangt nauw samen met de negatie: 
 
 "Deze werkwijze houdt een permanente omkering in. (...) Die omkeringen 
presenteert Foucault door eindeloze opsommingen van wat de zaak waarover hij het 
op dat moment heeft, niet is, zonder precies aan te geven wat ze dan wel zou zijn. 
Foucault werkt dan vaak met contrasten"(Karskens 1986: 19/20). 
 
Deze contrastieve aanzet is inderdaad kenmerkend voor zijn werk. In La naissance 
de la clinique en Surveiller et punir begint Foucault met een tweetal voorbeelden die 
twee fundamenteel verschillende ervaringen ten aanzien van respectievelijk de 
ziekte en het straffen inhouden. Deze exemplarische voorbeelden worden vervolgens 
tot algemene ervaringsstructuren uitgewerkt, waardoor eve-nement en structuur, 
materiële uitdrukking en mogelijkheidsvoorwaarde verstrengeld raken. De critici die 
deze methodische verstrengeling als een onsystematische verwarring opvatten zien 
niet dat Foucault hier de grondvoorwaarden van het moderne weten - de oscillatie 
tussen het transcendentale en het empirische - strategisch herneemt door een 
ongemakkelijke verwringing zichtbaar te maken, die eerst door unificerende reduc-
ties onzichtbaar bleef. 
 Hoe ziet Foucault zelf deze verstrengeling van mogelijkheidsvoorwaarden en 
onderzoeksresultaten? In Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir (1976) heet 
het: 
 
 "Il faut admettre un jeu complexe et instable où le discours peut être à la fois 
instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance et départ 
pour une stratégie opposée. Le discours véhicule et produit du pouvoir; il le renforce 
mais aussi le mine, l'expose, le rend fragile et permet le barrer"(Foucault 1976: 133; 

205 Foucault onderscheidt de taaluiting als énoncé van een drietal andere talige uitingen: de gram-
maticaal welgevormde zin, de logische propositie en de taaldaad. Zij valt evenmin samen met haar 
materialiteit. Zij is als het ware een verticale as die de andere drie doorsnijdt: "c'est une fonction 
d'existence qui appartient en propre aux signes et à partir de laquelle on peut décider, ensuite, par 
l'analyse ou l'intuition, s'ils 'font sens' ou non, selon quelle règle ils se succèdent ou se juxtaposent, 
de quoi ils sont signe, et quelle sorte d'acte se trouve effectué par leur formulation (orale ou 
écrite)"(Foucault 1969: 115). 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 
 344 

  

curs. ho). 
 
In verspreide opmerkingen over de disciplinaire machtswerkingen zegt hij 
bijvoorbeeld:  
 
 "Tout rapport de force implique à chaque moment une relation de pouvoir (qui 
en est en quelque sorte la coupe instantanée), et chaque relation de pouvoir renvoie, 
comme à son effet mais aussi comme à sa condition de possibilité, à un champ 
politique dont elle fait partie."(Foucault 1994: III.233; curs. ho)  
 
Deze op het eerste gezicht tautologische relatie blijkt telkens weer een spanning 
tussen het empirische (effect, object) en het transcendentale (mogelijkheidsvoor-
waarde, subject) te impliceren, die niet in een hiërarchie kan worden opgelost. 
 
1.3 Zichzelf tegenspreken: hoe 'waar' is een analyse van 'waarheden'? 
 
Wat gebeurt er als deze paradoxale funderingsproblematiek vervolgens vanuit het 
kentheoretisch perspectief van de waarheid wordt hernomen? Hoe kan deze 
determinerende spanning 'waar' zijn? Of is dat wat Foucault beweert over de 
waarheid van de door hem op hun 'l'apriori concrèt' of 'l'apriori historique'(Foucault 
1969: 166) geanalyseerde vertogen nu zelf wel waar? Wat is de kentheoretische 
status van de resultaten van zijn methodische onderzoek? Het door Foucault 
gehanteerde waarheidsbegrip blijkt nu een complexe, drievoudige structuur te 
hebben: de waarheid van de onderzochte empiriciteit, van uitspraken binnen de 
gehanteerde kentheorie die deze schraagt en van uitspraken over de methode waar-
mee deze theorieën als historische gestalten worden gekritiseerd.  
 Nadat met argumenten onderbouwd is geponeerd206 dat er zowel in de mens-
wetenschappen als in de filosofische pogingen om deze te 'funderen' - positivisme, 
dialectiek en fenomenologie - een 'ervaren' waarheid als een factum aanwezig is, -"il 
doit exister, en effet, une vérité qui est de l'ordre de l'objet - wijst Foucault op de 
dubbelzinnigheid van de waarheidsclaim die dit empirische weten meent te 
schragen: "une vérité qui permet de tenir sur la nature ou l'histoire de la con-
naissance un langage qui soit vrai. C'est le statut de ce discours vrai qui demeure 
ambigue"(Foucault 1966: 331). Of iets pregnanter: is Marx' ideologiekritiek waar of 
zelf ook weer ideologisch van aard? En zo ja, kan deze regressus worden gestopt? 
De aporie die zich openbaart als de oscillatie tussen het transcendentale en het 
empirische is Marx zich evenwel niet bewust. Hij veronderstelt op pre-kritische 
wijze nog een waarheid die als ultieme toets van zijn theorie fungeert, maar die zich 
tegelijkertijd slechts kan aandienen als een effect van de in deze theorie beschreven 

206 Ik vermijd hier doelbewust te schrijven 'geconstateerd', omdat dit nu eenmaal een te descrip-
tieve waarde heeft en zelfs ontologische implicaties suggereert die nu juist door Foucaults vertoog-
sanalyse worden gekritiseerd. 
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sociaal-economische processen.  
 Foucault is zich, nadat - om een uitdrukking van Habermas aan te halen - 
"die Aufklärung zum zweiten Mal reflexiv wird"207 deze aporie wel degelijk bewust. 
Hij moet dan ook een radicale consequentie voor de waarheidsclaim van zijn eigen 
methodische inzet trekken: de epistemische grond van zijn eigen analyse is onken-
baar, waardoor deze laatste waarheid die zijn eigen vertoog schraagt uit zicht 
verdwijnt. Onder zijn eigen vertoog opent zich de afgrond die vanuit logisch-
analytisch oogpunt een petitio principii impliceert. Een blik in deze afgrond is echter 
tegelijkertijd een huiverende blik op 'la tache aveugle', de blinde vlek of een duister 
dat zijn schaduw over het gekende werpt. Als we ons met Foucault afvragen of zijn 
uitspraken over de epistemische grond van het moderne weten waar of onwaar zijn, 
kunnen we tot geen andere conclusie komen dan dat de 'waarheid' ervan voor alles 
een produkt van een methodologische blik is. Opposities als oorzaak en gevolg, 
mogelijkheidsvoorwaarde en materieel effect, uiteindelijk die van subject en object 
zijn niet meer toereikend om de relatie tussen analyse en object te verhelderen.  
 Het zoeken én vinden van een fundamentele contradictie resulteert in dis-
continuïteiten. Contradictie en discontinuïteit verwijzen dan ook voortdurend naar 
elkaar: 
 
 "Notion paradoxale que celle de discontinuité: puisqu'elle est à la fois instru-
ment et object de recherche; puisqu'elle délimite le champs dont elle est l'effet; puis-
qu'elle permet d'individualiser les domaines, mais qu'on ne peut l'établir que par leur 
comparaison"(Foucault 1969: 17). 
 
Deze tautologie lijkt funest voor het wetenschappelijk gehalte van Foucaults 
onderzoek. Immers, gegeven deze zelfimplicatie kan dit onderzoek nooit nieuwe 
kennis opleveren: het sluit de denker in het gekende op. Maar misschien gaat het 
hier niet om een zuivere tautologie. Foucaults onderzoek wordt misschien niet 
volledig aan willekeur en subjectieve keuzes uitgeleverd. Misschien wil hij vooral 
de constituerende werking aangeven van de 'kikvorsende' blik van de onderzoeker, 
die zelf immers door een historisch a priori wordt bepaald. Als Karskens Foucault 
dus een methodologisme aanwrijft (Karskens 1986: 93), is dit weliswaar terecht, 
maar daarmee wordt nog niet inzichtelijk dat Foucault hier bewust hét probleem van 
de menswetenschappelijke methode - die immers aan de aporie van de analytiek van 
de eindigheid is uitgeleverd - op zijn eigen schouders laadt. 

207 De spanning tussen kritiek op een vermeende waarheid en het waarheidsgehalte van de eigen 
kritiek treedt, na de pogingen van zowel Kant als Hegel om deze spanning respectievelijk via een 
zelfreflexieve wending binnen de rede die tot de postulaten ervan, de Ideeën leidt of via een 
dialectisering van het waarheidsbegrip in ieder geval methodisch weg te nemen, voor het eerst 
scherp aan het licht in de marxistische kritiek op het ideologische gehalte van de burgerlijke 
wetenschappen en de daarop gefundeerde instituties. Marx dacht nog een duidelijke afbakening te 
kunnen maken tussen ideologie en wetenschap, tussen schijn en zijn, tussen mening en waarheid. 
Zie verder: excursie 12.1. 
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 Het zoeken van de grens of de breuk constitueert de blik van iedere moderne 
geschiedvorser, die zich nu eenmaal denkend en sprekend tussen een vermeende 
Revolutie en een beoogde utopie moet bewegen, omdat de breuk dé categorie bij 
uitstek is van het moderne historische denken. De breuk of rupture ligt echter - 
evenals in de relatie tussen particulariteit en algemeenheid het geval is - altijd reeds 
ingebed in een continuïteit en precies deze continuïteit die terug gaat op de vooron-
derstelling van een omvattende gedachte - lot, God, subject, geest - wordt door de 
radicalisering van de breuk-gedachte geproblematiseerd.  
 Ten aanzien van de categorie van de discontinuïteit valt eveneens een drie-
voudige beweging te bespeuren: zij bevat een ontologisch, epistemologisch en 
methodologisch aspect. De vraag "is de discontinuïteit nu evenals de waarheid een 
aspect van de werkelijkheid, van de archeologische structuur of van de methodische 
blik?" is niet eenduidig te beantwoorden: "Et puisqu'en fin de compte peut-être, elle 
n'est pas simplement un concept présent dans le discours de l'historien, mais que 
celle-ci en secret la suppose..."(Foucault 1969: 17). Er is sprake van een 
verstrengeling van deze drie posities waarbij een eenduidige afbakening slechts in 
een retrospectieve, systematische analyse mogelijk is.208

Foucault affirmeert de breuk en de grens en expliciteert het in zijn methode zo 
radicaal dat het ongeloofwaardig wordt, omdat zijn eigen vertoog daarmee niet waar 
kan zijn. Vandaar dat hij over de discontinuïteit kan beweren dat deze 
 
 "... constitue d'abord une opération délibérée de l'historien (et non plus ce qu'il 
reçoit malgré lui du matériau qu'il a à traiter). (...) Elle est aussi le résultat de sa 
description (et non plus ce qui doit s'éliminer sous l'effet de son analyse). (...) Elle est 
enfin le concept que le travail ne cesse de spécifier (au lieu de le négliger comme un 
blanc uniforme et indifférent entre deux figures positives)"(Foucault 1969: 16/7).  
 
Ontologische en teleologische connotaties zijn bij Foucault niet verdwenen, maar zij 
zijn voor de beschrijving van de 'werkelijkheid' niet meer doorslaggevend. Hij 
hanteert discontinuteit als een strategisch concept dat zijn waarde krijgt tegen de 
achtergrond van een problematisering. Het zoeken naar de fun-damentele 
contradictie resulteert daarom niet in een samenvallen, maar in een uiteenvallen, een 
verstrooiing van vertogen zonder eind: "l'archéologie décrit les différents espaces de 
dissension"(Foucault 1969: 200). De 'wil tot waarheid', zoals het in L'ordre du 
discours heet, produceert deze verstrooiing vanuit zichzelf. Het bestaan van deze 
constateerbare verstrooiing blijft voor moderne denkers echter het bewijs van een 
toenemende convergentie van deelwaarheden. Deze verstrooiing, zo zou ik er aan 
toe willen voegen, is echter het onvermijdelijke gevolg van een zelfsplijtende 
werking, anders geformuleerd: van een principieel differentirende werking van het 
vertoog. 
 Ambigue beschrijvingen van de fundamentele contradictie leveren ten slotte 

208 Zie ook: Machiel Karskens, Foucault. Waarheid als macht. 1 (1986), p. 83. 



 8. De wil tot historische waarheden 
 

 

 

 
 347 

de discontinue periodisering op, die Foucault door heel zijn werk hanteert. Deze 
periodisering is - evenals dit voor andere wetenschappers, die dit niet beseffen, het 
geval is - een produkt van zijn methodische blik. Daarmee wordt echter het resultaat, 
de geconstateerde discontinuïteit, niet zonder meer tot een subjectieve keus van 
Foucault zelf gereduceerd. Hij beseft dat een analyse van vertogen ten slotte op een 
onoverbrugbare tegenspraak moet stuiten, die op een grens tussen twee 
verschillende episteme's - zoals hij het in Les mots et les choses noemt - of twee 
verschillende discursieve formaties - zoals het in L'archéologie du savoir wordt 
geherformuleerd - duidt. Het verschil in formuleringen is belangrijk. Het statische, 
monolitische karakter van de episteme in het eerste boek wordt door de invoering 
van de term 'discours' als taalpraktijk gedynamiseerd. Deze dynamisering wordt in 
het werk van de zeventiger jaren onder invloed van de analyse van microscopische 
machtswerkingen steeds verder doorgevoerd, waardoor het monolithische karakter 
van de absolute grens tussen periodes verdwijnt. 
 
 De radicaliteit van Foucaults aanvankelijk archeologische en latere genealo-
gische analyse is gelegen in zijn explicitering en affirmatie van de aporie die hij in 
Les mots et les choses nog als een onbewuste, impliciete grondtrek van het moderne 
vertoog analyseert, maar die hij nu als de on(be)grijpbare (af)grond van zijn eigen 
methode onderkent. Hij expliciteert en radicaliseert precies dat wat de facto altijd in 
het historisch onderzoek heeft doorgewerkt: 
 
 "... comme si de ces concepts de seuils, de mutations, de systèmes indé-
pendants, de séries limitées - tels qu'ils sont utilisés de fait par les historiens -, on avait 
du mal à faire la théorie, à tirer les conséquences générales, et même à dériver toutes 
les implications possibles"(Foucault 1969: 21). 
 
Er is geen 'obstacle' meer dat moet worden verwijderd. De breuk speelt niet meer de 
rol 'd'une fatalité extérieure', maar wordt een "concept opératoir qu'on utilise"(Fou-
cault 1969: 17). Het obstakel, om het iets prozaïscher te stellen, hoeft niet uit de weg 
te worden geruimd: de versperde doorgang, de a-porie, is een gegeven vanwaaruit 
en waarnaartoe wordt gedacht.  
 
1.4 Overschrijding: een blinde vlek voor/bij de waarheid 
 
Maar wordt door deze onbeslisbaarheid ten aanzien van de kentheoretische status 
van Foucaults uitspraken niet zijn hele periodisering, sterker nog: zijn diagnose 
opgeblazen? Het is immers niet geheel ondenkbaar dat iemand over honderd jaar, 
'staande' in een geheel ander veld van vertogen en in een andere geproblematiseerde 
actualiteit, een 'kijk' op het verleden ontwikkelt, waardoor de door Foucault 
ontworpen periodes volledig zullen vervluchtigen. Foucault lijkt mij een dergelijke 
mogelijkheid niet te willen ontkennen. Sterker: precies deze mogelijkheid geeft zijn 
waarheidsclaim zeggingskracht. In Foucaults eigen vertoog dat het evenementiële 
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beoogt, vervluchtigt - zo moet een voorlopige conclusie luiden - de geschiedenis.  
 Foucaults inzet werpt zijn schaduw vooruit op dat wat in latere discussies als 
'la condition postmoderne' wordt betiteld. Hoe kan deze 'periode' kritisch worden 
geëvalueerd? Kan deze 'toestand' wel epochaal of anderszins begrepen worden? 
Zonder vooruit te lopen op deze discussie, die vanaf hoofdstuk 11 het kernpunt van 
mijn analyse wordt, kan in ieder geval worden geconstateerd dat Foucault zich 
bewust is van een blinde vlek in zijn teksten, die niettemin de epistemische 
grondslag van zijn eigen analyse vormt. Een blinde vlek die samenhangt met een 
overschrijding van het denken als identificerende activiteit naar een Buiten dat niet 
meer in een dialectische verhouding tot het Binnen staat. In de geschiedfilosofische 
optiek waarin hij zich hier beweegt, krijgt dit Buiten gestalte als een toekomst of een 
verleden: kennis van beide is even onmogelijk als noodzakelijk voor een ervaring 
van het heden. Het is echter de vraag of de identificerende en extrapolerende 
intenties van het modernistische vertoog daartoe de enige mogelijkheden zijn. 
 De ervaring van de overschrijding naar een Buiten, zo stelt Foucault in zijn 
toonaangevende essay over het werk van Bataille, "peut-être un jour apparaîtra-t-elle 
aussi décisive pour notre culture, aussi enfouie dans son sol, que l'a été naguère, 
pour la pensée dialectique, l'expérience de la contradiction"(Foucault 1994: 
I.236)209. Deze transgressie of ek-stase voert de waarheid voorbij haar grenzen. 
Maar dit kan niet op een discursieve wijze. Deze gewelddadige beweging stelt ons 
volgens Foucault niettemin in staat de grenzen van onze identiteit op een paradoxale 
manier te ervaren, "à éprouver sa vérité positive dans le mouvement de sa 
perte"(Foucault 1994: I.237). Aan Bataille ontleent Foucault de gedachte van een 
blinde vlek, die in de metafoor van het naar binnen gedraaide oog wordt 
getoonzet.210 Het is deze blinde vlek die als a-topie in de inleiding van Les mots et 
les choses wordt aangeduid. Maar is een blinde vlek te zien? Vereist dat niet dat de 
ogen naar binnen worden gedraaid? Gaat, terwijl dit gebeurt, niet tegelijkertijd het 
zicht verloren op wat op afstand werd beschouwd? Verdwijnt in deze 'introspectie' 
niet de voor de subject-object verhouding noodzakelijk afstand? 
 
 "L'oeil énuclée ou renversé, c'est l'espace de langage philosophique de Bataille, 
le vide où il s'épanche et se perd mais ne cesse de parler, - un peu comme l'oeil 
intérieur, diaphane et illuminé des mystiques ou des spirituels. (...) De même, mais sur 
un mode inversé, l'oeil de Bataille dessine l'espace d'appartenance du langage et de la 
mort, là où le langage découvre son être dans le franchissement de ses limites: la 
forme d'un langage non dialectique de la philosophie."(Foucault 1994: I.247) 
 
Moeten we hier concluderen dat Foucault een diep inzicht heeft verkregen in de 
wijze, waarop weten en 'non-savoir' elkaar op niet-dialectische wijze en altijd slechts 

209 "Préface à la transgression" in: Critique, 195/6, (1963). Zie: Foucault 1994: I.233-250. 
210 Zie: excursie 13.4. De metafoor van Nietzsches blinde vlek met zijn 'after-image' ondergaat 

hier een transformatie. 
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op retrospectieve wijze bevatbaar bepalen? Werkt een aposteriori inzicht van de 
ontoereikendheid van het denken in zijn analyse wellicht als een methodische 
bescheidenheid door? Als dit zo is, verklaart dit waarom deze gedachte van de 
blinde vlek als een extra-discursief pseudo-transcendentale in het werk van de 
diverse differentiedenkers steeds indringender terugkeert. Dat wat zich aanvankelijk 
als een epistemologische implicatie aandient, zal naarmate deze denkers hun 
filosofische inzichten verdiepen, als een nieuwe ethisch-politieke dimensie worden 
geëxpliciteerd. 
 Foucaults opmerkingen over de breuk en de tegenspraak kunnen tevens 
opgevat worden als een kritiek op wat hij 'une répugnance singulière' van historici 
noemt. Een afkeer of aversie die hen ervan heeft weerhouden "à penser la 
différence", sterker nog: "Comme si nous avions peur de penser l'Autre dans le 
temps de notre propre pensée"(Foucault 1969: 21). Als Foucaults pretentie dat hij dit 
wel durft, 'waar'  kan worden gemaakt dan betekent dit tevens dat hij de vanuit 
negatief-kritisch oogpunt beschreven aporie van het moderne denken in zijn eigen 
werk positiveert.  
 
2 Negatie en differentie 
 
Hoe werken deze methodische inzichten door nadat Foucaults filosofische aan-dacht 
eerst naar de thematiek van de macht en ten slotte naar een getransformeerde vorm 
van subjectiviteit uitgaat? Hoe lukt het hem de negatie te positiveren? Hoe is de 
macht van de negatie, die Derrida in deze periode in L'écriture et la différence 
methodologisch op meer indringende wijze doordenkt en die hij, sprekend over 
Batailles 'concept' van een algemene economie, als een 'ressource' of 'réserve' 
aanduidt, tot een affirmatieve differentie te transformeren? Terwijl er bij Adorno 
sprake is van een fixatie op de identificerende werking en hij dientengevolge de 
niet-identiteit in aanvulling daarop in een esthetische sfeer zoekt waarmee het 
denken zich als het ware 'voedt', leggen differentiedenkers zich erop toe deze 
spanning tussen denken en esthetiek, tussen filosofie en literatuur, tussen waarheid 
en fictie in de filosofie zelf te traceren. Hoewel Foucault door de seriële muziek "uit 
zijn dialectisch universum is gerukt", richt hij zich niet zoals Adorno tot deze 
abstracte muziekkunst om een voor het denken constitutieve aporie te toonzetten. 
Hij zoekt het in het denken zelf. Of zoals hij het met het oog op Deleuzes 
nietzscheaans geïnspireerde werk stelt: "elle (het denken, ho) est geste, saut, danse, 
écart extrême, obscurité tendue. C'est la fin de la philosophie (celle de la répresenta-
tion. Incipit philosophie (celle de la différence)"(Foucault 1994: I. 769). Denken 
wordt een spanningsvolle gebeurtenis, waarin verschillen niet worden opgelost ten 
behoeve van een doorgaans reeds van te voren veronderstelde identiteit. De verschil-
len worden juist uitgeschreven en 'in ervaring gebracht': "La pensée a à penser ce 
qui la forme, et se forme de ce qu'elle pense"(Foucault 1994: II.85). Foucault 
hanteert deze deleuziaanse kenschets om de overgang van een filosofie van de 
negatie en de tegenspraak naar die van de differentie en de herhaling aan te geven.  
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2.1 Privatieve, dialectische of differentiërende negatie? 
 
Het eerste probleem waar we op stuiten is, dat Foucault in historisch perspectief 
over de negerende werking van historische vertogen schrijft, terwijl hij zelf 
eveneens de negatie methodisch inzet.211 Alleen door alert te zijn op de verschil-
lende manieren waarop het negatie-begrip wordt gehanteerd kan het zicht op het 
affirmatieve gehalte van zijn teksten worden ontsloten. In Histoire de la folie à l'âge 
classique staat de oppositie rede-waanzin centraal. De negatieve pool is privatief 
van aard. Daar Foucault in deze fase van zijn filosofische werk aan de waanzin als 
grenservaring nog een 'authentieke' waarheid toekent, is er nog geen sprake van een 
zuivere privatie. De doorwerking van een fenomenologische rest, lijkt ondanks zijn 
kritiek erop nog voelbaar. Zijn kritiek op de dialectiek wordt ingegeven door de 
wens naar  
 
 "... de mogelijkheid van een wederzijdse betrokkenheid van deze twee polen 
en daarmee de mogelijkheid van een ontwikkeling waarin zij elkaar in hun negatieve 
verhouding zouden kunnen bepalen. Maar de uitsluiting als vorm van privatieve 
negatie verhindert zo'n ontwikkeling. De positieve pool overheerst en bepaalt de 
andere pool als het negatief van zichzelf"(Karskens 1986: 38). 
 
Karskens keert zich, met het oog op de politieke implicaties van Foucaults vroege 
negatiebegrip, tegen "one of the currents in contemporary French philosophy" ten 

211 Rond de termen 'negatief' en 'positief' zijn nogal wat misverstanden gerezen. In zijn vroege 
werk slaat 'positiviteit' op alle vormen van weten, die binnen een bepaalde historische epistemische 
configuratie als waar worden 'ervaren': het zijn de evidenties vanwaaruit individuen zichzelf en hun 
relaties met de ander en de wereld begrijpen. 'Positief' heeft hier dus een louter epistemologische, 
zeker geen emotionele of psychologische, evenmin een logische waarde. De kwalificatie 'negatief' 
die Foucault voor zijn vroege, in het 'savoir' impliciet aanwezige machtsbegrip reserveert, heeft wel 
een psychologische waarde. Daarom gebruikt hij later 'positief' in dubbel opzicht: positief als 
contrast van negatief, omdat de macht niet meer als onderdrukkend wordt ervaren en positiverend 
in de zin van kennis producerend. In zijn machtsanalytiek van de disciplinering is Foucaults 
kwalificering van zijn nieuwe machtsnotie, gegeven deze begripsontwikkeling, onbegrepen 
ambigue. Deze ambiguïteit is niet methodisch van aard, maar vloeit naar mijn mening voort uit de 
verwisseling van een tweetal semantieken. Het eerste betreft het ervaringsdomein, waarin het 
traditionele machtsbegrip - het (neo)marxistische of liberalistische, dat Foucault soevereine macht 
noemt - vanuit het beeld van een pyramide wordt gedacht. Allerlei fysiologische associaties dienen 
zich aan, zoals de verticaliteit en het neerdrukkende gevoel dat deze macht oproept, wat ik als een 
'hydraulische' ervaring zou willen kenschetsen. Onze fysieke oriëntatie blijkt in die zin nauw samen 
te hangen met de psychologische werking van de macht, zouden we met Nietzsche kunnen stellen. 
Het negatieve betreft de repressieve werking van een hiërarchisch gestructureerd systeem: deze 
macht werkt via de uitsluiting en komt dus overeen met dat wat hij in Histoire de la folie als de  
waarde: deze macht wordt door de machthebber positief ervaren, omdat deze zijn autonomie 
vergroot.  
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einde te tonen "that there are other types of opposition and other types of 'identity 
practice'"(Karskens 1991: 75).212 Zodra er sprake is van een ontologisering en de 
uitgesloten eigenschap tot essentie wordt verheven - zoals in dit geval 'waanzin'213 -  
kan er door het radicaal uitsluitende karakter van de negatie onmogelijk nog iets 
over het Andere gezegd worden. 
 
 "It shows that privation is a dangerous relationship which turns against itself. 
For if the positive property P under discussion is used exclusively in relation to its 
absence non-P, it also becomes impossible to develop its particular positive content. 
Only a not-non-P remains and this double negation can no longer be turned into an 
affirmation."(Karskens 1991:80) 
 
Kant en Hegel worden tegen elkaar uitgespeeld zonder dat Nietzsche ter sprake 
wordt gebracht. Van de hegeliaanse opheffing, dat wil zeggen van een dialectische 
negatie is bij Foucault geen sprake meer. Het is echter precies deze 'annihilation in a 
double sense' zonder mogelijkheid tot positivering die door mij als een bewuste 
radicaliseringsstrategie van Nietzsche naar voren is gebracht om het zicht op een 
'ervaring' of 'sensibiliteit' te openen, waaraan het denken zijn affirmatieve gehalte 
ontleent. Keer op keer benadrukt Karskens het belang van de ontwrichting, zonder 
dat hij er radicale consequenties over een anderssoortige affirmatie aan verbindt. 
Zijn aandacht gaat blijkbaar niet uit naar Foucaults schriftuur, noch naar de 
sensibiliteit waaraan zeker in het vroege werk regelmatig wordt geappeleerd. 
Karskens oriëntatie is voor alles politiek-strategisch. Omdat "one is trapped in the 
definition and valorization of the opponent"(Karskens 1991: 89) doen zich sociaal-
politiek onoverkomelijke strategische problemen voor bij de positieve invulling van 
bevrijdende praktijken. De positieve eigenschappen van de uitgesloten partij kunnen 
namelijk niet beschreven worden: "In all these cases the liberating practice is 
perverted from the beginning, because it continues to be dependent on the definition 
and the block-up given by the privation"(Karskens 1991:90)214. Het affirmatieve 

212 Machiel Karskens, "Alterity as Defect: on the Logic of the Mechanism of Exclusion" in: 
Alterity, Identity, Image. Selves and Others in Society and Scholarship. R. Corbey & J.Th. Leersen 
(eds.), (1991), pp. 75-90. Hoewel ik Karskens' analyse en de sociaal-politieke implicaties ervan 
onderschrijf, zie ik zijn exposé precies daar tekort schieten, waar ik de nadruk wil leggen: wat is de 
negatie die Foucault zelf in zijn methode en stijl hanteert? Karskens zegt er weinig over, wat erop 
duidt dat hij, óf het onderscheid tussen negatief-kritisch en creatief-affirmatief niet scherp ziet of 
zich nog niet uit wil laten over de aard van deze inclusie en exclusie 'overstijgende' negatie. In zijn 
bijdrage aan de bundel Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse 
cultuurfilosofie (1992) onder redactie van Ilse Bulhof en Laurens ten Kate, getiteld de immanentie 
van de of het 'andere'. Foucaults alternatief voor een negatieve theologie" ontwikkelt hij wel een 
'positief' negatiebegrip. 

213 Karskens onderscheidt de oppositie rede-waanzin van die van goed-kwaad (en waar-onwaar) 
omdat de laatste "first of all refers to the act of positive evaluation of the quality of a given thing 
and its properties, rather than to the thing itself or its properties"(Karskens 1991:81). 

214 Zie verder: Oosterling 1989: 123-163. Hier wordt deze problematiek sociaal-politiek 
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moment kan niet worden bepaald.  
 Bij nadere beschouwing blijkt de privatieve negatie in de historische analy-
ses van Foucault slechts voor de premoderne samenleving met zijn uitsluitings-
mechanismen gereserveerd te worden. In Les mots et les choses krijgt de negatie in 
de moderne tijd het karakter van vervreemding en later van verdringing. Het 
kantiaanse en hegeliaanse negatie-begrip wordt 'gefreudianiseerd': in de verhouding 
van bewustzijn en onbewuste geldt echter de privatie niet meer op dezelfde wijze als 
bij de splitsing rede-onrede215 het geval is. Er is nu sprake van een wisselwerking 
zonder opheffing. Zo wordt de waanzin als geestesziekte genormaliseerd. In het 
verlengde van Foucaults zelfkritiek in Les mots et les choses op de transhistorische 
tendens die in zijn eerdere werk nog doorwerkt, kan geconcludeerd worden dat 
beide negaties historisch bepaald zijn. De dialectische negatie wordt nu aan de 
moderne episteme toegedicht. We moeten evenwel niet uit het oog verliezen dat het 
een negatief-kritische beschrijving van de moderne episteme is. Het is dus geen 
weergave van Foucaults eigen gebruik van de negatie. In de voorgaande paragrafen 
heb ik geprobeerd de overgang van negatief-kritisch naar creatief-affirmatief aan te 
geven. Karskens moet daarom op het verwijt dat 
 
 "... Foucault hier alleen de negatieve, vastlopende vormen beschrijft van een 
verhouding - dé hegeliaanse verhouding bij uitstek - van eindig en oneindig, waarvan 
hij zelf het dialectische karakter erkent"(Karskens 1986: 59), 
 
direkt laten volgen: "Voor Foucault is een positieve dialectische ontwikkeling, dus 
een positieve functie van een negatie, niet mogelijk". Even laat hij doorschemeren 
dat er een verschil is tussen een negatief-kritische en een creatief-affirmatieve inzet 
bij Foucault, maar een uitwerking blijft achterwege. 
 Op de ontoereikendheid van de privatieve negatie wijst Foucault zelf in zijn 
inaugurele rede L'ordre du discours. In deze methodische overwegingen ontspruiten 
de kiemen voor zijn latere 'positieve' machtsbegrip. Hij meent nu, dat vertogen niet 
alleen tot aanschijn komen als gevolg van exclusieve mechanismen, zoals verbod of 
uitsluiting van het onware uit het ware, maar tevens door de werkzaamheid van een 
cluster mechanismen die hij délimitation of afgrenzing noemt. Zo zou in de 
werkzaamheid van het commentaar, de auteur en de wetenschappelijke discipline 
een inclusieve negatie naar voren treden. Foucault kan de positieve gestalte ervan 
nog niet expliciteren, omdat zijn denken dan nog wordt bepaald door de in zijn 
zestiger jaren-werk gehanteerde privatieve negatie. Toch klinkt er iets door: men is 
geneigd, zo stelt hij bijvoorbeeld, in deze drie delimitatieve mechanismes de 

 
geïnterpreteerd in een diagnose van verzetsbewegingen uit de zestiger, zeventiger en deels tachtiger 
jaren. 

215 Deze oppositie reserveert Foucault voor de wijze, waarop waanzin in het klassieke vertoog van 
de 17e en 18e eeuw wordt beschreven. In de moderne tijd valt deze oppositie uiteen in een nieuwe 
oppositie (rede-geestesziekte) en een extra-discursieve ervaring (folie) die slechts in de literatuur en 
in radicale vormen van filosofie, zoals die van Nietzsche ter sprake wordt gebracht. 
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produktieve voorwaarden van een vertoog te zoeken. Maar, zo voegt hij eraan toe, 
 
 "... ce ne sont pas moins des principes de contrainte; et il est probable qu'on ne 
peut pas rendre compte de leur rôle positif et multiplicateur, si on ne prend pas en 
considération leur fonction restrictive et contraignante"(Foucault 1971: 38). 
 
In Karskens termen: de inclusie wordt nog vanuit de exclusie gedacht. 
 Als Foucault vervolgens de methodische werkwijze uiteenzet die hij de jaren 
erop zal volgen, komen beide aspecten van de negatie terug: als een kritisch en een 
genealogisch aspect. Negatie en affirmatie blijken nu twee kanten van één medaille: 
de genealogische inzet 
 
 "essaie de le saisir dans son pouvoir d'affirmation, et j'entends pas là non pas 
un pouvoir qui s'opposerait à celui de nier, mais le pouvoir de constituer des domains 
d'objets, à propos desquels on pourra affirmer ou nier des propositions vraies ou faus-
ses"(Foucault 1971: 71/2). 
 
Genealogie blijkt de affirmerende activiteit die zich slechts uiterlijk als een dubbele 
negatie aandient. Hiermee sluit Foucault aan bij het door Deleuze in de eerste 
paragraaf van zijn Nietzsche et la philosophie ontwikkelde concept van de 
genealogie.216  
Eigen aan deze andere negatie is het feit dat zij zich ent op de differentirende span-
ning tussen hetzelfde en het Andere, tussen de identiteit en haar ondenkbare 
splijtingen. Karskens noemt deze negatie in een later artikel enigszins onduidelijk nu 
eens 'de differentiërende negatie', dan weer 'de differentiële negatie'. (Karskens 
1992: 209) Ik verkies de formulering 'differentiërend' boven 'differentieel' om 
redenen die ik heb aangedragen in deel I ten aanzien van Nietzsche pogingen om 
een andere 'negatie' te ontwikkelen.217  
 Terecht verwijst hij voor de onderbouwing van deze notie naar Foucaults 
receptie van Deleuze en Blanchot. In een vergelijking met de wijze waarop in de 
negatieve theologie over het onnoembare gesproken wordt, meent hij dat deze 
differentirende negatie "...nog het meest (lijkt) op de eminentie-negatie van de 
negatieve theologie: in haar breuk met de gewone negatie en haar gerichtheid op de 
positieve bevestiging van de andersheid van het andere"(Karskens 1992: 209). Dit 
lijkt gesuggereerd te worden in de erop volgende, haast terloops gemaakte 
opmerking dat "met deze negatie het thema van het zelfverlies (wordt) verbonden". 
Blijkbaar heeft deze differentiërende negatie een ervaringsmatig of 'experimenteel' 

216 Dat dit moment 'gewelddadig' is, wordt later het sterkst door Derrida verwoord in zijn analyse 
van de rechtvaardigheid in Force de loi. La 'fondement mystique de l'autorité' (1990). Daarin wordt 
naar mijn mening impliciet naar Deleuzes passage verwezen als Derrida spreekt over "une violence 
performative et donc interpretative, qui est elle-même ni juste ni injuste.."(Derrida 1990: 940). 

217 Zie: hoofdstuk 3.3. 
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implicaat: "Het thema van het zelfverlies lijkt mij het meest duidelijke kenmerk dat 
negatieve theologie, althans de mystieke interpretatie daarvan, met hedendaagse 
differentietheorieën verbindt"(Karskens 1992: 209). 
 Karskens verwerpt overigens in mijn ogen terecht de claim van Bernauer218 
als zou er bij Foucault sprake zijn van een nieuw soort negatieve theologie met het 
tegenargument dat bij Foucault iedere transcendentie wordt uitgesloten. Maar hij 
erkent wel dat er voor ervaringen van het radicaal 'andere' of transcendentie-
ervaringen als ervaring wel degelijk ruimte is. Metafysische of theologische 
verklaringen eraan verbinden acht hij echter even overbodig als onmogelijk. De aard 
en de werking van de differentiërende negatie wordt door Karskens niet verder 
uitgewerkt. Toch is dit meer dan de moeite waard. Immers, de doordenking ervan 
zou wel eens een dieper inzicht kunnen opleveren in de 'experimentele' of 
ervaringsmatige aspecten van het negatiebegrip. 
 
2.2 Negativiteit, positiviteit, differentie: savoir, pouvoir en levensstijl  
 
Als denken een vorm van handelen impliceert, zoals Foucault beweert, hoe kunnen 
de negaties als denkbewegingen dan in de meer praktische sfeer worden 
'uit'gedacht? Zijn de verschillende negaties en het experimentele implicaat van de 
differentiërende negatie terug te vinden in Foucaults inhoudelijke thematieken? Ik 
denk dat dit het geval is. Ik meen de drie inzetten - exclusie, inclusie en affirmatie 
van de differentie in de negatie - te herkennen in de drie theoretische verschuivingen 
en de daarin besloten 'machts'momenten - soevereine, disci-plinerende macht en een 
eigenmachtigheid die hij uiteindelijk 'zelfzorg' noemt -die in Foucaults werk zijn 
terug te vinden.(Oosterling 1989: 22 ev) In het licht van de ervoor ontwikkelde 
machtsnoties krijgt zo de levensstijl-notie als een affirmatieve praktijk plotseling 
een ongekende pregnantie. 
 Foucault kenschetst in zijn machtsanalytiek disciplinaire machtswerkingen 
als produktief en positief. Met de overgang van een exclusieve naar een inclusieve 
negatie is zijn visie op de macht veranderd. De uitsluitende macht van het werk, die 
voorkomt in de studie over de waanzin, keert als een cultuur-historisch bepaalde 
gedaante van macht in het werk over de gevangenis en de sexualiteit terug als een 
soevereine, pyramidaal georiënteerde, repressieve macht. Eerder wees ik er reeds op 
dat de termen 'positief' en 'negatief' nogal wisselend worden gebruikt. De vraag is nu 
wat het 'positieve' element van de disciplinaire macht precies inhoudt. Is dit een 
positieve bevrediging die de machthebber in zijn autonome omgang met anderen 
ervaart? Dit element zit er weliswaar in, maar daarnaar gaat Foucaults aandacht niet 
uit. Evenmin impliceert het een door Foucault gepropageerde affirmatie van een 
gewelddadige macht. Als hij over het positieve gehalte van disciplinaire 
machtswerkingen spreekt, kan dit slechts tegen de achtergrond van zijn eerdere 

218 Zie: J. Bernauer, "The prison of man: an introduction to Foucault's negative theology", in: 
International Philosophical Quaterly 27 (1987), pp. 365-380. 
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perspectief: 'savoir'. Macht tekent zich dan af tegen een waarheidsproduktie, de 
produktie van een weten en een daarop geënte samenhangende identiteit.219 Discipli-
naire macht is dan onlosmakelijk verbonden met het verwerven van kennis van 
ontregelende krachten. In en door de disciplinering van lichamelijke krachten 
worden deze in de sfeer van de zelfervaring 'gepositiveerd', dat wil zeggen: tot 
belichaamde waarheid.220  
 Dat het hier dus niet om een psychologische waardering gaat, mag duidelijk 
zijn. Het is nog iets complexer. Deze positiviteit van de disciplinaire macht kunnen 
moderne indivdiuen in tegenstelling tot de 'hydraulische' negativiteit van de 
soevereine macht nooit 'ervaren', omdat deze als 'ware kennis' hun zelfervaring juist 
constitueert. Of in termen van de schijnproblematiek: zij zijn deze kennis, het maakt 
hun zelfbewustzijn uit. Zodra deze waarheden, deze evidenties door hun eigen 
geschiedenis, dat wil zeggen door andere dan tot het zelfbewustzijn met zijn 
autonome wil te reduceren krachten geproblematiseerd worden, is deze positiviteit 
vanuit zijn negatie te vatten. Er is dan een negatieve ervaring van deze nu 
'contraproduktieve' macht mogelijk.221

 Als de negatie als exclusie en inclusie zich in respectievelijk een 'savoir' en 
een 'pouvoir' articuleren, dan is het op z'n minst de moeite waard om het daar-op 
volgende stadium van Foucaults denkontwikkeling waarin hij een 'bestaansesthetica' 
en de notie 'levensstijl' ontwikkelt, te onderzoeken vanuit de vraag of zich daar iets 
aandient dat probeert aan de opposities en de negatie te ontsnappen. Anders gesteld: 
dient zich in een 'bestaansesthetica' wellicht de differentiërende negatie in Foucault 
machtsconceptie aan?  
 Vanuit cultuur-historisch oogpunt kan de lijn van zijn theoretische ontwikke-
ling worden doorgetrokken. Surveiller et punir en La volonté de savoir wekken de 
indruk dat de daarin uiteengezette machtsanalytiek indirekt de bepaling van het 
collectieve gedrag van de naoorlogse periode zou beschrijven. Zowel uit de inhoud 
van beide boeken als uit de in interviews gedane uitlatingen blijkt echter, dat het een 
dispositief - een term die dan in plaats van 'episteme' en 'discursieve formatie' wordt 
gebruikt - betreft, dat voor de moderniteit geldt en derhalve voornamelijk op 19e 

219 Foucault brengt aan het eind van de zeventiger jaren nog een nuance aan in zijn machtsnotie 
door de disciplinerende macht waar een objectiverende werking vanuit gaat een pastorale machts-
werking in te voeren: van deze geseculariseerde herderlijke zorg gaat een subjectiverende werking 
uit. Zie verder: Oosterling 1989: 47 ev. 

220 Het is te simpel om te stellen, dat Foucault door zijn afwijzing van de soevereine macht zich in 
een klap heeft willen ontdoen van de dialectiek. In zijn disciplinaire machtsanalytiek werkt een 
crypto-dialectisch moment door in zoverre de soevereine macht zich nog steeds, alhoewel 
overgedetermineerd, doet gelden. Of in de beelden van Foucault: in het netwerk zijn nog allerlei 
kleine pyramides te onderscheiden. (Oosterling 1989: 123-140).  

221 Dit aspect is bij Bataille, wiens inzichten Foucaults denkontwikkeling sterk hebben bepaald, 
naar aanleiding van Eric Weils geweldsbegrip uitgewerkt. Ook daar werd gesteld dat pas de ontoe-
reikendheid van het vertoog haar discursieve gewelddadigheid openbaarde. Zie: Oosterling 1989: 
85. 
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eeuwse instituties en vertogen van toepassing is. Beide boeken richten zich op de 
'geboorte' van bepaalde collectieve ervaringen aan het begin van de moderniteit222 - 
de delinquentie en de sexualiteit - maar de problematisering ervan vindt in de na-
oorlogse periode plaats: de actualiteit blijkt een geproblematiseerde historiciteit. Met 
een door deze problematiseringen bepaalde blik analyseert Foucault de wijze, 
waarop in de 19e eeuw kennis een gedragsbepalende functie kreeg. Slechts in die 
zin zijn deze genealogieën tegelijk diagnoses van de actualiteit.  
 Nogmaals, als we soevereine macht aan de privatieve negatie koppelen, dan 
lijkt het vanuit historisch en systematisch oogpunt legitiem disciplinaire macht met 
de dialectische negatie zonder opheffing in verband te brengen: niet het uitsluiten en 
vernietigen, maar het marginaliseren en resocialiseren, het positiveren tegen de 
achtergrond van een extra-discursieve dimensie is haar meest essentiële werking. 
Als het zo is dat Foucault de privatieve en dialectische negatie inhoudelijk op deze 
wijze verwerkt, en als hij evenals Deleuze een differentie beoogt die ten slotte zelfs 
de oppositie van het negatieve versus het positieve ontwricht, impliceert dit dan 
sociaal-politiek niet tevens een ander soort machtswerking, die zich in ons 
tijdsgewricht doet gelden en die vanuit de affirmatie van differenties begrepen zou 
kunnen worden.223 In zijn slotopmerking aan het adres van Foucault en Deleuze, 
waarin hij voor een onderscheid tussen verschillende typen van negatie pleit, omdat 
niet iedere negatie een uitsluiting impliceert, suggereert Karskens een tegenstelling 
als hij opmerkt: "contrary to the ideas of Foucault and Deleuze during the sixties, 
i.e. that the thinking in terms of difference should rid itself of every contradiction or 
negation in general...."(Karskens 1991: 90). Mij lijkt hier echter geen tegenstelling 
in het geding: hun pleidooi voor een ontkrachten van iedere negativiteit in de vorm 
van tegenspraak of ontkenning betreft volgens mij vooral de manier, waarop zij iets 
voorbij deze negaties trachten te viseren of evoceren. Het gaat daarbij om de 
methodische grondslag van hun schriftuur in zoverre deze een creatief-affirmatief 
karakter heeft. Alleen in deze manier van schrijven kunnen zij laten zien, hoe iedere 
negativiteit slechts vanuit differenties te denken is en hoe tegenspraak slechts één zij 
het lange tijd bevoorrechte vorm van differentie is. 
 Misschien dat Karskens in zijn latere artikel waarin hij over het zelfverlies 
spreekt een 'ontologische' pendant van deze methodische vorm van zelfsplijting op 
het oog heeft. Mij lijkt een dergelijke extrapolatie niet ter zake. Dit affirmatieve 
aspect ontvouwt zich bij Foucault vooral methodisch in het ontwerpen van 
concepten en metaforen die zich niet meer enten op de traditionele opposities, maar 
die deze juist in beweging brengen. Voor Foucault is deze wijze van (be)schrijven 
een filosofische levensstijl bij uitstek. Het is als stilerende praktijk een levensstijl of 

222 Deze vangt volgens Foucault aan bij Kant en niet bij Descartes. Zie verder: Oosterling 1989: 
14. 

223 Het is tegen deze achtergrond dat ik in De opstand van het lichaam het begrip levensstijl syste-
matisch - niet historisch - als derde machts'vorm' naar voren heb gebracht.(Oosterling 1989: 114-
168)  



 8. De wil tot historische waarheden 
 

 

 

 
 357 

een bestaansesthetica waarin denken en doen, filosoferen en handelen niet meer 
tegenover elkaar staan, maar waarin denken erop gericht is "de savoir en quelle 
mesure le travail de penser sa propre histoire peut affranchir la pensée de ce qu'elle 
pense silencieusement et lui permettre de penser autrement"(Foucault 1984a: 15). 
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2.3 Differentie en indifferentie 
 
Als dit aannemelijk is dan bevat Foucaults levensstijl-notie twee constitutieve 
elementen: een discursieve stilering, dat wil zeggen een strategische ingreep, en dat 
wat de jonge Nietzsche 'leven' en de oudere 'Wil tot Macht' noemde. In deze 
bestaansesthetica zindert binnen het 'Ik' - of dat wat in moderne vertogen als het 
autonome subject opduikt - evenwel een spanning die niet gereduceerd kan worden 
tot de polaire spanning tussen rede en waanzin (privatief/exclusief) of tussen 
normaliteit en geestesziekte (inclusief). Het gaat hier veeleer om een 'principiële' 
differentie tussen een door stilering geproduceerde identiteit en dat wat zich slechts 
als indifferentie laat denken. Deze geeft zich echter slechts retrospectief als een 
ongearticuleerde 'ervaring' te denken. Lezen we Foucaults werk vanuit zijn laatste 
geschriften terug dan blijkt een dergelijke 'ervaring' vanaf het begin beoogd te 
zijn.224 In het voorwoord tot de heruitgave van Folie et déraison. Histoire de la folie 
à l'âge classique uit 1975 geeft hij zijn methodische uitgangspunt in de volgende 
bewoordingen aan: "Tâcher de rejoindre, dans l'histoire, ce degré zéro de l'histoire 
de la folie, où elle est expérience indifférenciée, ...". Dat deze 'vóór' de oppositie 
wordt gedacht blijkt uit hetgeen erop volgt: "expérience non encore partagée du 
partage lui-même."(Foucault 1994: I.159). In een nietzscheaanse wending wordt 
nadrukkelijk de daad als 'grondslag' voor de oppositie naar voren gebracht: "Est 
constitutief le geste qui partage la folie, et non la science qui s'établit, ce partage une 
fois fait, dans le calme revenu"(Foucault 1994: I.159). 
 Foucault hanteert nog niet het praktijkbegrip, dat hij na de thematisering van 
de machtsanalytiek in zijn latere werken introduceert. Toch kan vanuit retrospectief 
oogpunt deze opposities constituerende 'handeling' op deze wijze begrepen kunnen 
worden. Haar extra-oppositionele 'positie' is, en daar wijst Karskens terecht op, niet 
vanuit een privatieve of dialectische negatie te vatten. In die zin is deze handeling 
als nietzscheaanse daad een en al affirmatie. Maar als Foucault zich op deze 'hande-
ling', dat wil zeggen op een nog niet gepositiveerd proces, richt dan kan hij dit 
slechts achteraf. Over deze handeling als zodanig, dus 'voordat' deze zich in een 
vertoogsmatig bepaald, dynamisch veld van zich oppositioneel articulerende 
betekenissen heeft uitgekristalliseerd, valt niets te zeggen.  
 In dit voorwoord wordt de overgang verduidelijkt van een kantiaans-feno-
menologische inzet - Foucault heeft voor het werk over de waanzin een werk van 
Kant vertaald en een inleiding bij een werk van de fenomenologisch georiënteerde 
Binswanger geschreven - naar een vertoogsanalytische inzet. Mede onder invloed 
van het structuralisme zoekt Foucault in zijn archeologie van vertogen naar een nul-
graad van de geschiedenis van steeds weer een andere westerse 'waarheid'. Hij zoekt 
het punt waar een 'geste', waar een trekken van de grens, van een limitatie heeft 
plaatsgevonden. Kantiaans geformuleerd: de trichotomie realiteit, negatie en 

224 Dit vormt naast de uitwerking van de bataillaanse inspiratie in zijn werk de grondthese van De 
opstand van het lichaam . 
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limitatie ent zich in zijn geheel op een 'oorspronkelijke' handeling225 die in zijn 
splijtende werking, dus als een gewelddadige verscheuring, een déchirement, 
opposities constitueert: "Interroger une culture sur ses expériences-limites, c'est la 
questionner, aux confins de l'histoire, sur un déchirement qui est comme la naissan-
ce même de son histoire"(Foucault 1994: I.161). 
 Maar hoe kunnen we vragen stellen vanuit de geschiedenis over het 'begin' 
van de geschiedenis zonder aan een asymptotische beweging te worden uitgeleverd? 
Hoe deze handeling anders te 'naderen' dan in de ontwrichting van ditzelfde denken? 
En wat kan "de uiterste grenzen van de geschiedenis" anders betekenen dan het 
primaat van de actualiteit, of zoals het later zal heten "une ontologie du présent" of 
"une ontologie de nous-mêmes"(Foucault 1994: IV.687) als uiterste grens van onze 
geschiedenis?  
 
 "On peut opter pour une philosophie critique qui se présentera comme une 
philosophie analytique de la vérité en générale, ou bien on peut opter pour une pensée 
critique qui prendra la forme d'une ontologie de nous-mêmes, d'une ontologie de 
l'actualité; c'est cette forme de philosophie qui de Hegel à l'école de Francfort en 
passant par Nietzsche et Max Weber, a fondé une forme de réflexion dans laquelle j'ai 
essayé de travailler."(Foucault 1994: IV.687/8)226

 
Dit verklaart tevens waarom zijn genealogieën ficties zijn: het zijn waarheids-
scheppende vertogen over geproblematiseerde waarheden. Deze ontlenen geen 
waarheid aan reeds bestaande evidenties, ze trekken de lijn niet door, maar door zich 
op de herkomst of 'geboorte' ervan, dat wil zeggen op hun grenzen te richten worden 
ze juist van hun vermeende waarheid ontdaan. Al problematiserend scheppen ze 
nieuwe perspectieven waartegen oude problemen misschien wel oplossen. 
 Hoe problematisch Foucaults denkonderneming is en hoe hij daarmee aan 
het begin van zijn denkarbeid nog worstelt, blijkt uit een andere opmerking uit dit-
zelfde voorwoord. Daarin voert hij impliciet een hegeliaanse denkbeweging uit. 
Voortbordurend op Nietzsches gedachte over de "structure tragique à partir de 

225 Sprekend over Sades geschriften in "Le langage à l'infini", dat hij in dezelfde periode schrijft, 
noemt hij een taal die zichzelf tot object neemt, een 'langage saturnien'(Foucault 1994: I.256). Hij 
heeft daarbij het bekende schilderij van Goya voor ogen, waarop Saturnus zijn zoon verslindt. De 
omkering van alle voorgaande literaire conventies en inhoudelijke thema's dringt zich hier 
weliswaar op, maar "non pas vers une récompense dialectique, mais vers une exhaustion 
radicale"(Foucault 1994: I.257). Het oneindige - God, de dood - ligt dan niet meer buiten de taal, 
deze biedt als transparant medium geen zicht meer op een buitentalige instantie, maar deze opent 
zich nu zelf als een zwart gat, waarin het zelfverlies zo wordt geënsceneerd dat het tevens in 
ervaring wordt gebracht. 

226 Visser begint zijn boek over Nietzsche en Heidegger met een opmerking over deze passage en 
verwijst naar Hegels typering van een dergelijke ontologie: "ihre Zeit in Gedanken erfasst". Door 
dit aan Heideggers "Einblick in das was ist" te verbinden opent hij het zicht op een traditie in het 
westerse denken, die daarvóór nauwelijks zichtbaar was. Zie: Visser 1989: 7. 
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laquelle se fait l'histoire du monde occidentale ..."(Foucault 1994: I.161), meent hij 
op transhistorische wijze dat "l'universalité de la ratio occidentale" begrensd wordt 
door het Oosten: 
 
 "L'Orient, pensé comme origine, rêve comme le point vertigineux d'où naissent 
les nostalgies et les promesses de retour, l'Orient offert à la raison colonisatrice de 
l'Occident, mais indéfiniment inaccessible, car il demeure toujours la limite. (...) 
L'Orient est pour lui tout ce qu'il n'est pas, encore qu'il doive y chercher ce qu' est sa 
vérité primitive"(Foucault 1994: I.161/62; crsf. ho). 
 
Karskens kritiseert deze ambiguïteit voortkomend uit de fenomenologische rest 
terecht, maar stelt niet de vraag naar wat Foucaults eigen schrijfwijze te bieden 
heeft. Dat het geen metavertoog is, wordt wel duidelijk, maar wat dan wel het 
affirmatieve gehalte is van deze schijnbeweging, waarmee de lezer telkens weer op 
het verkeerde been wordt gezet, wordt in het midden gelaten. 
 
3 Bewegingen van en in de schijn: methodische ironie 
 
Wat valt er op grond van het voorgaande en als afsluiting van de analyse van 
Foucaults werk vanuit de in deel I gethematiseerde problematiek van de schijn, die 
nu geheel toegespitst is op de aporie, te zeggen? Foucault laat er ogenschijnlijk geen 
twijfel over bestaan wat het schijngehalte van zijn geschriften is: "je me rends 
compte que je n'ai jamais écrit que des fictions. Je ne veux pas dire pour autant que 
cela soit hors vérité"(Foucault 1994: III.236) Als de ontwrichting van het 
oppositionele denken over macht en zelfbepaling inhoudt dat er een verborgen 
metaforiek ontsloten en ontkracht wordt die aan onze begrippelijkheid ten grondslag 
ligt, dan is er veel voor te zeggen dat aan Foucaults filosoferen een esthetische 
strategie ten grondslag ligt die erop is gericht "à faire voir combien est invisible 
l'invisibilité du visible"(Foucault 1994: I.524) Dat een esthetisering in Foucaults 
werk feitelijk een grote rol speelt heb ik reeds eerder aangetoond.227 Het is nu zaak 
te laten zien hoe vanuit stilistisch-methodologische aspecten van zijn teksten als 
vanzelf een aporetische spanning ten aanzien van dit denken wordt opgeroepen.  
 Zelfs een oppervlakkige analyse van Foucaults teksten brengt een werkwijze 
aan het licht waarin differentiërende spanningen bewust worden aangedikt. 
Kenmerkend is de contrastieve inzet waarmee hij vele teksten begint: door de 
weergave van twee structureel verschillende, cultuur-historisch bepaalde ervaringen 
tegen elkaar af te zetten. Een werkwijze eigen aan het structuralisme en daarom door 
Karskens als 'conceptual bifurcation'(Karskens 1991: 85) betiteld. Ook de polemiek 
met gefingeerde opponenten aan het eind van sommige tek-sten kan zo begrepen 
worden. Het gaat mij echter om een minder expliciete werkwijze die een 
esthetiserende impact heeft. 

227 Zie: Oosterling 1989: hfdst.10/11, epiloog. 
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 Het is opvallend, dat critici van Foucaults eerste boeken in zijn werk direct 
een esthetisch perspectief hebben herkend. Zo schrijft bijvoorbeeld een criticus over 
Naissance de la clinique: 
 
 "Het boek lijkt meer op een kunstwerk dan op een sociologiese verhandeling 
over de ontwikkeling van de geneeskunde in Frankrijk van ongeveer 1780 tot 1820. 
(...) Door zijn impressionistiese stijl weet men evenwel nooit zeker wat Foucault 
beschouwt als primair, in ontologiese danwel historiese zin. (...) Zijn werk fascineert 
me, maar als historikus sta ik er skepties tegenover en word ik er niet door 
overtuigd"(Lambrechts 1982: 87/8).228

 
Met name historici hebben zich vanaf het begin aan Foucaults stijl en aan het 
eclectisch gebruik van in hun ogen secundaire bronnen gestoord. Foucaults 
argument dat hij 'ondergesneeuwde' vertogen wil uitgraven teneinde de wil tot 
waarheid en de strijd, die blijkbaar in het voordeel van de huidige primaire bronnen 
beslecht is, te ontleden, stuitte veelal op onbegrip.229

 Zijn in zijn werk stilistische taalstrategieën als ironie en parodie terug te vin-
den? Hoewel er in zijn interviews nog wel eens een kwinkslag wil voorkomen, zijn 
Foucaults teksten doorgaans erudiet, subtiel, virtuoos bij tijd en wijle, maar zeker, 
een gefingeerde dialoog daargelaten, niet ironisch. Als ironie ergens gezocht moet 
worden dan is dit op het methodische vlak. Dit geldt eveneens voor de parodie. Ten 
aanzien daarvan menen sommige critici dat L'archéologie du savoir "schijnbaar een 
theoretische onderbouwing aan zijn onderzoek moet geven, maar met evenveel recht 
als een parodie op de epistemologie kan worden gelezen"(Kuiper 1990: 42). 
 Mij lijken ironie en parodie integrale aspecten van Foucaults methodische 
fictiebegrip, waarmee hij een nieuwe omgang met de verholen retoriek en 
metaforiek van de westerse metafysica ontwerpt. Zijn methodische principe van de 
omkering is slechts een voorlopige strategie. Volgens Couzens Hoy zijn Foucaults 
genealogieën niet "reassuring and edifying, but frightening and disturbing". Naar 
zijn mening hebben we te maken met een 'ironic reversal'(Couzens Hoy 1986: 141). 
 Ook Dreyfus en Rabinow belichten Foucaults 'gelukkige positivisme' vanuit 
een methodische ironie. Daarmee proberen ze allerlei aantijgingen van kritische 
theoretici zoals Habermas te weerleggen als zou er bij Foucault sprake zijn van 
cynisme. In zijn werk neemt Foucault volgens hen "an ironic stance towards one's 
present situation"(Couzens Hoy 1986:117) in. Door deze Foucault-interpreten wordt 
zijn werk door deze ironie tussen twee posities gesitueerd: 
 

228 Geciteerd in: Lambrechts 1982: 87/8: R. Hahn, "The birth of the clinic: an archeology of 
medical perception by Michel Foucault", in: American Journal of Sociology, 80, 6, (1975), p. 1503. 
Hahn die een engelse vertaling hanteert merkt overigens wel op dat deze een stuk minder leesbaar 
is, omdat de specifieke franse woordspelingen geheel verdwijnen of te geforceerd worden vertaald. 

229 Lambrechts 1982: 60/86/149/215 
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 "On the one hand the anti-thinkers, on the basis of an ahistorical theory of the 
human subject as an empty desire constituted by the arbitrary play of signifiers, 
condemn seriousness and insist that everyone be relentlessly ironic. On the other hand, 
the heroic defenders of seriousness, on the basis of a theory of communication, 
condemn what they consider irresponsible irony, and, in an exasperated tone, seek to 
remind everyone of his or her duty to the universal imperative implicit in all speech 
acts. Foucault resisted both these philosophical universalizing positions"(Couzens Hoy 
1986: 118-9).230

 
Maar niet alleen filosofen hebben dit ironisch aspect gewaardeerd. In de historio-
grafie, vooral in het narrativisme, worden, met name door de historicus Hayden 
White, soortgelijke opvattingen verkondigd. Zijn inzichten in de geschiedschrijving 
werpen niet alleen een nieuw licht op Foucaults fictiebegrip, maar ook op zijn 
ironie. In "Foucault decoded" trekt White een parallel tussen Foucaults werk en dat 
van de 17e eeuwse Vico:  
 
 "In fact, we might say that, for Foucault, the human sciences of the 20th 
century are characterizable precisely by the ironic relationship which they sustain with 
their objects. And it can be shown that in fact he views such philosophies and systems 
of thought as psychoanalysis, existentialism, linguistic analysis, logical atomism, 
phenomenology, structuralism, and so on - all major systems of our time - as 
projections of the trope of irony"(White 1978: 255). 
 
Maar met die ondertussen haast beruchte zinswending, waarmee leerlingen en critici 
respectievelijk hun meesters en opponenten achter zich proberen te laten, voegt hij 
eraan toe: "Or, at least, so he would characterize them if he understood correctly 
what he has been about." Via Vico's tropologische geschiedfilosofie, waarin het 
bewustzijn van de mens in de voor-cartesiaanse tijd als metaforisch, synecdochisch 
en metonymisch wordt getypeerd, valt Foucaults analyse volgens White uiteindelijk 
toch in Hegels bewustzijnsproject terug.  
 Hij ziet het echter als een verdienste van Foucault dat "he writes 'history' in 
order to destroy it, as a discipline, as a mode of consciousness, and as a mode of 
(social) existence"(White 1978: 234). Foucaults positie wordt door hem ten slotte als 
'postironisch' gekwalificeerd: "And his own stance, which he defines as being 
postmodern, is postironic inasmuch as he desires to lose thought in myth once 
more"(White 1978: 255). Mij lijkt dit geenszins een terechte conclusie. Niet alleen 
wordt Foucaults werk een simpele regressie toegemeten - de terugval in de mythe -, 
de predicaten 'postmodern' en 'postironisch' zijn beide inadequaat. Het eerste heeft 

230 Zonder moeite kunnen we hier de posities van Baudrillard en Habermas herkennen. Op die van 
de eerste wordt in hoofdstuk 12 uitgebreid ingegaan. De tweede komt in het volgende hoofdstuk 
aan de orde. 
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Foucault zelf expliciet afgewezen231, het tweede is hierboven weerlegd: Foucault is 
niet post- maar 'überironisch'.  
 Over het mythische gehalte en de politieke consequenties daarvan kom ik 
nog in hoofdstuk 13 te spreken. White verbindt aan de geschiedschrijving een sterk 
ethisch-politiek gekleurd implicaat. Hij definieert ironie als "the linguistic strategy 
underlying and sanctioning scepticism as an explanatory tactic, satire as a mode of 
employment and either agnosticism or cynism as a moral posture"(White 1978: 
73/4). Met zijn eigen 'humanistisch structuralisme' meent hij deze ironie te kunnen 
overwinnen, wat in Foucaults terminologie niets minder betekent dan dat White als 
in een Münchhausense krachttoer zijn eigen episteme zou kunnen expliciteren. De 
historicus, aldus White in zijn Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth 
Century Europe (1973) kan terwille van het welzijn van de mens de meest adequate 
troop kiezen. Hij legt zich niet meer op één specifieke zingeving van het verleden 
vast, maar ontwerpt perspectieven die nieuwe toekomstmogelijkheden kunnen 
bieden. 
 Maar als White meent dat de mens heerser is over zijn tropologisch bepaalde 
vertoog, dan valt hij juist terug achter Foucault: deze tracht immers duidelijk te 
maken dat de epistemische structuur - Whites troop - van het eigen vertoog slechts 
door de tijd is te achterhalen. Foucault laat de mens als vertoogseffect in de moderne 
geschiedenis opduiken en in onze tijd weer wegzinken. 
 Enerzijds is het inzicht in de problematische band tussen de taal en een 
vermeende werkelijkheid onomkeerbaar. Anderzijds meent White dat de oplossing 
van deze cynische houding in de weigering en verwerping ligt van "this Ironic 
perspective and the will to view history from another, anti-Ironic perspective"(White 
1973: 434). Een absurd alternatief: alsof de mens de keuze zou hebben wel of niet te 
geloven en alsof hij een stap terug zou kunnen doen in een meer naïef - metaforisch, 
metonymisch en synecdochisch - bewustzijn.   
 Whites visie op de narrativistische structuur van de geschiedschrijving is in 
eigen kringen op veel kritiek gestoten. Zo meent Kuiper in "Dialectiek van het 
estheticisme" dat Whites weliswaar impliciet een kritiek op Foucault biedt. Door te 
stellen dat ironie niet het laatste woord heeft, wordt Foucaults verhaal 'gedecodeerd':  
 
 "Met andere woorden: Foucault laat ons geen ware zinloosheid zien, maar ge-
bruikt onbewust (vermoedt White) de tropenleer. Er is geen sprake van een reeks 
breuken en discontinuïteiten, integendeel, wij ontwaren de logische ontwikkeling van 
de geest"(Kuiper 1990: 52). 
 

231 Foucault wijst in een gesprek met Raulet uit 1983 deze kwalificatie van de hand door precies 
het gebrek aan een gemeenschappelijke problematisering: "Je me sens embarrassé, parce que je ne 
vois pas très bien ce que cela veut dire ni même - peu importe le mot, on peut toujours utiliser une 
étiquette arbitraire - quel est le type de problèmes qui est visé à travers ce mot ou qui serait 
commun aux gens qie l'on appelle les postmodernes." Zie: Foucault 1994: IV.447. 
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Maar als het, zoals White beweert, louter om een eclecticisme gaat, dan blijven 
Whites problemen niettemin even groot als die van Foucault: 
 
 "het doel dat White voor ogen stond kan niet verwerkelijkt worden. (...) In 
termen van Foucault: White is verstrikt in het paradoxale project de transcendentale 
mens te reduceren tot empirische kennis van de wijze waarop hij onderworpen is aan 
de taal, met als doel hem alsnog op de troon van de schepping te plaatsen"(Kuiper 
1990: 51). 
 
Precies hierin blijkt White zelf een modernist, sterker: een hegeliaan te zijn, die zich 
nog steeds niet bewust is dat er een aporie besloten ligt in de oscillatie tussen het 
transcendentale en de empirie.  
 Kuiper maakt een interessante vergelijking met Nietzsches concept van de 
Wil tot Macht. Ten aanzien van de onmogelijkheid om een troop te kiezen, wijst hij 
erop, dat "men een troop niet kan kiezen, maar zich in dienst ervan stelt, omdat ze 
waarheid toont. Het kiezen van een troop niet uit overtuiging de waarheid te dienen, 
maar puur uit wil tot macht, is ironie"(Kuiper 1990: 50; crsf. ho). Met de 
opmerkingen over het waarheidsbegrip bij Foucault in het achterhoofd komt Kuiper, 
ondanks de kritische toon, dicht in de buurt van de epistemologische kern van 
Foucaults genealogische methode. Of zijn invulling van de Wil tot Macht correct is, 
laat ik in het midden, maar de slotzin maakt duidelijk waar het om gaat: een aporie. 
 Kuiper neemt echter Foucault niet in bescherming. Zijn bezwaren tegen 
Foucaults geschiedschrijving blijken ethisch gemotiveerd te zijn. Hij verwijt zowel 
White als Foucault ervan een 'estheticisme' aan te hangen: beiden vatten het 
verleden op als 'een esthetische constructie'(Kuiper 1990: 42). White, meent Kuiper, 
krabbelt op het laatste moment terug met zijn structurele humanisme of 
humanistisch structuralisme. Kuiper brengt de ironie in verband met het aporetisch 
gehalte van Foucaults positie: "de ironicus kan zijn eigen uitspraken niet serieus 
nemen zonder zich in tegenspraken te verwarren"(Kuiper 1990: 42). In traditionele 
bewoordingen wordt deze performatieve tegenspraak - waarin de inhoud van dat 
wat gezegd wordt door de waarachtigheid van de daad van het uitspreken wordt 
ondergraven - onder verwijzing naar de aloude Kretenzer paradox door Kuiper een 
'dialectische spanning' genoemd, maar uit het voorgaande mag gebleken zijn dat het 
gebruik van het predicaat 'dialectisch' begrijpelijk, maar misplaatst is. Het gaat 
eerder om een radicalisering dan om een oplossing. Kuiper heeft dit overigens wel 
bevroed: "De dialectische verhouding tussen enerzijds het sublieme, de ironie en 
anderzijds het schone, het zinvolle verhaal, is niet opgelost, maar geradicali-
seerd"(Kuiper 1990: 56).  
 Dat hier plotseling en ogenschijnlijk ongemotiveerd, een verwijzing naar de 
kantiaanse problematiek van het sublieme opduikt, is niet verwonderlijk, wanneer 
we de nietzscheaanse inspiratie in Foucaults werk benadrukken. Maar Kuiper doelt, 
ondanks zijn inzicht in de esthetische dimensie en de methodische aard van de 
ironie, toch uitsluitend op een interdiscursieve aporie: 
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 "Het probleem bij zowel Foucault als White is dat we de ironie, de mythe van 
het sublieme, eerst als waarheid moeten erkennen, om haar, zoals Foucault wil, te 
kunnen scheppen of, zoals White wil, haar te kunnen verwerpen. De ironicus moet óf 
zichzelf serieus nemen, en daarmee zichzelf tegenspreken (Foucault), óf zichzelf 
ironisch bezien en is zo in feite gedwongen iedere aanspraak op de waarheid op te ge-
ven"(Kuiper 1990: 56). 
 
Ik heb getracht te laten zien, dat een methodische ironie de genealoog de moge-
lijkheid biedt zichzelf serieus te nemen: hij evoceert de waarheid waar hij zelf in 
staat, terwijl hij tegelijkertijd de waarheid van dat wat hij analyseert, problematisee-
rt. Daardoor wordt in ethisch en politiek opzicht een spanning wordt opgeroepen, 
waaraan niet langer eenduidige richtlijnen voor het handelen kunnen worden 
onttrokken. Dit betekent niet, dat de 'ironicus' opportunistisch is en onverschillig 
staat ten opzichte van de wetenschap en de moraal. Integendeel. Door de verkozen 
ambivalentie die zich aandient in schriftuurlijke vormen van radicale zelfreflexiviteit 
blijft, ondanks de problematisering van de waarheid, de zeggingskracht behouden. 
Of zoals de criticus van Naissance de la clinique het uitdrukte: Foucaults werk 
fascineert. Zou het niet zo kunnen zijn dat Foucaults archeologische intentie "une 
histoire des limites"(Foucault 1994: I.161) te schrijven zich tegen een toekomstige 
waarde aftekent, die als een nog niet discursief gearticuleerd, maar reeds 
voorvoelbaar verschil de mededeelbaarheid in stand houdt? 
 
 "Pour libérer la différence, il nous faut une pensée sans contradiction, sans 
dialectique, sans négation: une pensée qui dise oui à la divergence; une pensée 
affirmative dont l'instrument est la disjonction; une pensée du multiple - de la 
multiplicité dispersée et nomade."(Foucault 1971: 899) 
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 HOOFDSTUK 9 
 
 'SELBSTDEMENTI' VAN HET DENKEN? 
 Aporetische dimensie in Habermas' kritische denken 
 
 
Foucaults methodische ironie is slechts één actuele gedaante van Nietzsches 
methodische wantrouwen. Ook in de angelsaksische filosofie, waarin de 'linguistic 
turn' een andere wending heeft genomen, krijgt Nietzsche steeds meer aandacht. Een 
tweede protagonist in het postmodernisme-debat heeft de term 'linguistic turn' 
inhoud gegeven: Richard Rorty. Hij spreekt niet, zoals Foucault, over vertogen, 
maar over 'vocabulary' en 'irony'. Toch moet na het voorgaande zijn typering van de 
ironie bekend in de oren klinken:  
 
 "The opposite of irony is common sense.(...) The metaphysician is still 
attached to common sense, in that he does not question the platitudes which 
encapsulate the use of a given final vocabulary.... The ironist, by contrast, is a 
nominalist and a historicist"(Rorty 1989: 74). 
 
Bij Rorty blijft ironie echter beperkt tot privégebruik. Het openbare leven wordt 
geregeerd door 'liberal hope'. Zo wordt een twee-sporen beleid beoogd: een publieke 
sector waar het terugdringen van wreedheid de boventoon voert en een private 
sector, waarin zelfverwerkelijking de belangrijkste onderneming vormt.  
 Ironie wordt een rol in de zelfverwerkelijking toebedeeld. Rorty bepleit 
"merely poetic foundations of the 'we-consciousness'"(Rorty 1989: 68). Een 
verleidelijke positie. Enerzijds omdat ieder weldenkend wezen het ethisch 
'imperatief' "to decrease pain" zal onderschrijven. Anderzijds omdat zijn slot-
conclusie verwant lijkt aan de resultaten van Foucaults laatste overdenkingen: een 
'ironische' levensstijl. Het leven wordt een kunst, waarvoor Rorty zelfs de term 
'sublimity' reserveert. Deze levensstijl is echter nooit volledig in overeenstemming 
te brengen met de collectieve eis om pijn en wreedheid te vermijden. De 
onvermijdelijke spanning tussen beide domeinen "generates dilemmas ...  we shall 
have always with us"(Rorty 1989: 197). Dat dit op zich een pijnlijke bestaanswijze 
is, komt in Rorty's visie niet naar voren: zijn definitie van wreedheid en geweld is 
zeer 'common sense'. 
 Op het punt van het collectieve gedrag volgt Rorty Nietzsche dus niet. Nietz-
sche en zijn navolgers, zoals het in een voetnoot in zijn Contingency, Irony and 
Solidarity (1989) heet, " are liable to charges of self-referential inconsistency - to 
claiming to know what they themselves claim cannot be known" (Rorty 1989: 8). 
Hoewel Rorty zich daarmee aan de zijde van critici als Habermas lijkt te scharen en 
de instemming van de laatste met zijn 'behutsamer Kontextualismus'(Habermas 
1988: 176) dit ogenschijnlijk bevestigt, is een dergelijke conclusie te voorbarig. 
Rorty's zelfverkozen etnocentrisme - "we have to start from where we are"(Rorty 
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1989: 198) - neemt enerzijds de door Nietzsche aan het licht gebrachte poëtische 
grondslag en daarmee de contingentie van de metafysische vertogen aan, anderzijds 
neemt het de ironische verdubbeling als een van de tegenstrategieën serieus. Ziet 
Rorty in Foucault, "an ironist who is unwilling to be a liberal", in Habermas' positie 
ontwaart hij het tegendeel: "Jürgen Habermas is a liberal who is unwilling to be an 
ironist"(Rorty 1989: 61). Terwijl hij de door Foucault gediagnosticeerde 
disciplinering accepteert vanwege het erdoor bewerkte "decrease in pain"(Rorty 
1989: 63) en een daaruit voortvloeiende vergroting van de vrijheid, verwerpt hij het 
door Habermas nagestreefde universalisme.  
 Rorty meent, dat 'a final vocabulary' een existentiële noodzaak is. Vervol-
gens geeft hij een zeer intrigerende definitie van deze vocabulaire: "it is 'final' in the 
sense that if doubt is cast on the worth of these words, their user has no noncircular 
argumentative recourse"(Rorty 1989: 73). Dat is de reden waarom hij in zijn kritiek 
op Habermas een aporie kan aanwijzen: "Habermas wants to preserve the traditional 
story (common to Hegel and to Peirce) of asymptotic approach to foci 
imaginarii"(Rorty 1989: 67). Deze opmerking grijp ik aan om een aporetische 
spanning in Habermas' filosofie op te sporen die hij neo-nietzscheanen aanwrijft.232

 Met Wellmer wees ik reeds op de aporetische spanning tussen filosofie en 
kunst bij Adorno: 
 
 "Adorno hat diese Kritik, wie wir gesehen haben, so tief angesetzt, daß vom 
Ansatzpunkt der Kritik her eine andere als eine 'schlechte' Vernunft eigentlich nicht 
mehr sich denken läßt: in dieser Schwierigkeit sind alle Paradoxien und Aporien von 
Adornos Philosophie beschlossen, ist auch die Notwendigkeit einer versöh-
nungsphilosophischen Perspektive begründet: (...). Paradoxerweise ergibt sich aber, 
wie ich glaube, die aporetische Grundkonstellation von Adornos Denken nur daraus, 
daß er das 'Eingedenken der Natur im Subjekt' nicht radikal genug vollzogen hat"(-
Wellmer 1985: 156). 
 
Wellmers opmerking dat de receptie van teksten slechts adequaat kan plaatsvinden 
"in einem Raum gewaltloser Kommunikation"233 wijst erop, dat hij niettemin meent, 
dat alleen een taalfilosofische hername à la Habermas de aporetische spanning bij 
Adorno kan wegnemen. 
 
Habermas is dé criticus van differentiedenkers. Uitsluitend zijn kritiek is mijn 
oriëntatiepunt. Ik moet daarom noodgedwongen voorbijgaan aan de positieve 

232 Deleuze en Lyotard worden niet aan de orde gesteld. Wellicht omdat Habermas geen raad weet 
met hun libidinale filosofie. Laermans lijkt in zijn bespreking van Der philosophische Diskurs der 
Moderne in Krisis 22 eenzelfde mening toegedaan. Zie: Rudi Laermans, "Het postmodernistische 
spook getemd? Habermas' herijking van het moderne filosofiese vertoog" in: Krisis. Tijdschrift 
voor filosofie, 22, (1986), p. 19-38. 

233 Zie: excursie 12.4. 
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aspecten van Habermas' eigen theorie van het communicatieve handelen. Even-min 
kan ik het indringende karakter van zijn analyse van de toenemende openbaarheid 
aan de orde stellen. Over zijn werk en met name de kritische relatie tot differentie-
denkers als Foucault zijn uitstekende boeken geschreven, waarin de theoretische 
tekortkomingen van differentiedenkers breed worden uitgemeten.234  
 Ik zal mij beperken tot de vraag naar de legitimiteit van een aantal onge-
expliciteerde vooronderstellingen in Habermas' kritiek op differentiedenkers. 
Daarbij gaat het mij om twee punten: zijn verwijt als zou dit soort filosoferen op 
onkritische wijze overgaan in literatuur en zijn poging aannemelijk te maken, dat het 
zichzelf dementeert. Of zoals het aan het eind van het hoofdstuk over Bataille heet: 
 
 "Aber die Philosophie kann nicht in gleicher Weise aus dem Universum der 
Sprache ausbrechen: 'Sie verwendet die Sprache auf eine solche Weise, daß auf sie 
niemals das Schweigen folgt. So daß der höchste Augenblick notwendigerweise die 
philosophische Fragestellung überragt'. Mit diesem Satz dementiert aber Bataille seine 
eigenen Anstrengungen, die radikale Vernunftkritik mit Mitteln der Theorie durch-
zuführen"(Habermas 1985: 278). 
 
Habermas' doorwrochte analyses in Der philosophische Diskurs der Moderne 
monden alle uit in een negatief oordeel over het zogenaamde 'postmoderne' denken. 
Neo-nietzscheanen als Bataille, Foucault en Derrida worden ervan beticht, dat hun 
filosofie zich in navolging van Nietzsche in "Aporien einer selbstbezüglichen Ver-
nunftkritik"(Habermas 1985: 129) verstrikt. Daardoor zouden er geen 
geldigheidsaanspraken meer kunnen worden gemaakt en zou de legitimiteitsvraag 
niet meer kunnen worden beantwoord. Het gaat bij dit alles niet om een formele 
analyse van de aporie en de tegenspraak235, maar vooral om dat wat Habermas, 
uitgaande van de transformatie van deze bewustzijnsfilosofische inconsistenties naar 
een taalfilosofisch 'Diskurs'denken, een performative Widerspruch noemt. 
 Ik beoog met mijn kritiek op Habermas een heroriëntatie op de aard van de 
aporie als grondtrek van de filosofische arbeid en van het leven. Naar aanleiding van 

234 Ik noem slechts twee studies waarin de relatie tussen Habermas en Foucault nadrukkelijk aan 
de orde wordt gesteld: Axel Honneth, Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Ges-
ellschaftstheorie (1985): deel II; Harry Kunneman, De waarheidstrechter - Een communicatietheo-
retisch perspectief op wetenschap en samenleving (1986).  

235 Uit de voorgaande hoofdstukken mag reeds gebleken zijn, dat een strikt logische analyse 
wezensvreemd is aan het differentiedenken. Dit geldt in zekere zin voor het gehele Franse denken. 
De logica heeft in Frankrijk nooit echt geaard. Bernhard Taureck somt een drietal kenmerken van 
de hedendaagse Franse filosofie op, waarbij hij als eerste een 'Desinteresse an Logik' vermeldt. 
Slechts Bouveresse is volgens hem één van de weinigen die zich voor de logica interesseert.(Tau-
reck 1988: 9-12). Het is dan ook Bouveresse die in zijn Le philosophe chez les autophages (1984) 
de differentiefilosofen van dezelfde zelfvernietiging beticht als Habermas. In Rationalité et cynisme 
(1984) wijst hij hun denken af als 'une form d'auto-négation'(Bouveresse 1984: 35) of als een 
filosofie die zichzelf verslindt. 
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zijn kritiek op differentiedenkers poog ik het door Jaspers in zijn Kant-boek 
ontwikkelde inzicht te illustreren, dat cirkels, tautologieën en tegenspraken bij het 
filosoferen niet te vermijden zijn en dat zij het kenmerk van het verschil tussen 
filosofisch en wetenschappelijk kennen zijn236. 
 
1 Kritiek op het neo-nietzscheaanse erfgoed 
 
In Nachmetaphysisches Denken (1988) kwalificeert Habermas neo-nietzscheaanse 
denkers als 'Postis'. Zij zijn als 'Seismographen des Zeitgeists' serieus te ne-
men.(Habermas 1988: 12). Voordat ik zijn kritiek op Foucault minutieus uiteenzet, 
is het voor een inzicht in de inhoudelijke en formele aspecten van Habermas' bij tijd 
en wijle nogal retorische betoogtrant instructief, kort aandacht te besteden aan zijn 
kritiek op Nietzsche en een andere neo-nietzscheaan: Bataille. Daarna ga ik iets 
dieper op zijn Derrida-kritiek in, die in het volgende hoofdstuk het uitgangspunt zal 
zijn voor een uitgebreidere bespreking van Derrida's werk.  
 Nietzsche noch de neo-nietzscheanen, stelt Habermas, zouden, hun radicali-
teit ten spijt, het bewustzijnsfilosofisch paradigma achter zich hebben gelaten. Zij 
ontsnappen niet aan Hegels definitie van de moderniteit. Daarin wordt het principe 
van de subjectiviteit, in kritiek op Descartes' 'cogito ergo sum', gedefinieerd als "die 
Struktur der Selbstbeziehung des erkennenden Subjekts, das sich auf sich als Objekt 
zurückbeugt, um sich wie in einem Spiegelbild - eben 'spekulativ' - zu ergrei-
fen"(Habermas 1985: 29). Habermas laakt deze door Hegel geconstateerde 'Entzwei-
ung' en daarmee de ervaring van de verscheurdheid van de subjectiviteit die door 
Hegel onder andere in Phänomenologie des Geistes wordt uiteengezet. De bewust-
zijnsfilosofische terugbuiging, plooiing, vouw of scherper geformuleerd: splijting 
zou constitutief blijven voor het nietzscheaanse erfgoed. Ik stem daarmee volledig 
in. In tegenstelling tot Habermas meen ik echter dat bij differentiedenkers deze 
radicale 'zelf'reflexiviteit in taalstrategieën worden vertaald. Er is, zoals Habermas 
terecht aangeeft, nog steeds sprake van een splijting, maar deze wordt - op niet-
modernistische wijze - op het vlak van de taal uiteengezet. Taal is geen venster meer 
op de wereld, evenmin een spiegel van de ziel. Zodra vanuit de taal de blik op het 
zijn of het bewustzijn wordt gericht, beslaat het venster of breekt de spiegel in 
duizend stukken: het denken verliest zich in een tuimeling waaraan geen einde lijkt 
te komen. De val van de metafysica wordt geaffirmeerd als een grammaticale tuime-
ling.237

 Habermas' bespreking van de verschillende denkers vertoont steeds dezelfde 

236 Zie: excursie 2. 
237 Willen we deze radicale beweging binnen Habermas' theorie opzoeken dan moeten we ons 

richten tot de minst ontwikkelde sfeer van het communicatieve handelen: de esthetisch-expressieve 
dimensie waar het meer dan om waarheid om waarachtigheid gaat. Zie: Harry Kunneman, "Haber-
mas en de grondslagenproblemen van de sociologie" in: Sociale wetenschappen 4, (1984), pp. 303-
338. 
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opbouw. Na een exposé van de problematiek begint hij met korte systematische en 
historische verduidelijkingen waarin zijn kritiek wordt voorgeprogrammeerd. 
Vervolgens geeft hij een doorgaans lichtelijk gechargeerde samenvatting van het 
oeuvre van de te kritiseren denker. Zijn betoog eindigt ten slotte met een in zijn 
ogen vernietigende kritiek waarvan de conclusie steevast luidt: 'Selbstdementi'. 
Hoewel Nietzsche als 'Drehscheibe' fungeert, is het stuk over zijn werk een van de 
minst sterke stukken van het boek. Er wordt weliswaar uitgebreid ingegaan op de 
Duitse romantiek en op de verwerking van Nietzsches oeuvre door Heidegger en 
Bataille, maar van een diepgaande analyse van Nietzsches eigen denkbeelden is 
absoluut geen sprake. Habermas hecht er veel waarde aan te laten zien, dat 
Nietzsches Dionysos-conceptie niet origineel, maar ontleend is aan de Romantiek: 
het gaat eerder om 'eine Verjüngung' dan om "eine Verabschiedung des 
Abendlandes"(Habermas 1985: 114). Argumentatieve waarde kan aan dit zijpad 
volgens mij nauwelijks worden ontleend. Door zijn exclusieve aandacht voor de 
bewustzijnsfilosofische aspecten komen de taalstrategieën nauwelijks in zicht. Zo 
wordt een onwelkom deel van Nietzsches polemische uitspraken gewoonweg gene-
geerd.238 Nietzsche wordt bijvoorbeeld gepresenteerd als "ein Verfechter des l'art 
pour l'art"(Habermas 1985:116). Daarbij wordt gemakshalve alle kritiek die 
Nietzsche op deze stroming heeft geuit over het hoofd gezien.239 Door Habermas' 
onmiskenbaar gechargeerde lezing ontstaat een vreemde spanning die hij steeds 
weer uitbuit om het argument van 'Selbstdementi' te staven. Nietzsches dionysische 
denken wordt enerzijds gezien als een "sich im konzentrierten Umgang einer dezen-
trierten, von den Alltagskonventionen der Wahrnehmung und des Handelns 
freigesetzten Subjektivität mit sich selbst"(Habermas 1985: 116; cursief, ho), ander-
zijds als de "Entgrenzung des Individuums, der Verschmelzung mit der amorphen 
Natur innen wie außen"(Habermas 1985: 117). Door zijn termen voortdurend aan 

238 Een stelselmatige veronachtzaming van bepaalde voor tegenargumenten relevante elementen 
uit het werk van de bekritiseerde denkers is symptomatisch voor Habermas' aanpak. Ten aanzien 
van Derrida heeft Forget dit minutieus uitgezocht. Het gaat daarbij om het weglaten van de zo 
belangrijke aanhalingstekens, het over het hoofd zien of bewust weglaten van de in de ambiguïteit 
van (af)grondbegrippen besloten liggende dubbelbetekenissen, zelfs het domweg fout vertalen van 
cruciale passages. Zie: Philippe Forget "Das 'Gerede' vom performativen Widerspruch. Zu Haber-
mas' Derrida-kritik" in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, jrg. 16, 3 (1991), pp. 47-58. 

239 Habermas ziet nog iets anders over het hoofd: consequent doorgeredeneerd zou een verdediger 
van de "l'art pour l'art"-opvatting als de opvatting waarin het kunstwerk een autonome werking 
wordt toegedicht, niet meer binnen het bewustzijnsfilosofische paradigma functioneren. 
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een bewustzijnsfilosofisch jargon te ontlenen, weet Habermas tegenstellingen en 
tegenspraken te creëren die hij vervolgens tegen het door hem gekritiseerde denken 
in het geweer brengt.  
 
 
 
 Excursie 16 
 
 Bataille 2  
 Aporie, absolute negativiteit en esthetiek 
 
Is er een overeenkomst te bespeuren 
tussen het werk van Bataille en dat van 
Adorno, ge-geven hun beider houding 
ten aanzien van Hegels werk? Ten 
Kate meent terecht, dat er bij Bataille 
geen sprake is van een instrumen-
talisering van filosofie en kunst ten 
dienste  en kunst echter zelf de 
waarheid, voor zover zij zich laten 
breken in een ervaring van hun 
grenzen: een ervaring die geen enkele 
externe waarheidsinstantie duldt"(Ten 
Kate 1994: 143). 
  De relatie tussen filosofie en kunst is, 
gegeven deze gerichtheid op de 
ervaring van gren-zen of grenservaring, 
derhalve veel hechter dan bij Adorno. 
Wat het verschil tussen bei-de inzetten 
wel is, wil ik in enkele stappen probe-
ren te verduidelijken. 
 
1 Realiteit, negatie en grens: denken en 
geweld  
 
Batailles 'bas materialisme' heeft een 
subversie en perversie tot gevolg van 
een denken, dat als de arbeid van een 
dienstbare geest wordt opgevat. De 
'différence non-logique' (I.319), eigen 
aan de materie, duidt op het niet-
dialectische karakter van de verhou-
ding tussen materie en subjectiviteit. 

Alles draait om dit onophefbare ver-
schil. Materie 'bestaat' slechts in 
zoverre zij niet te identificeren is: 
Bataille en Adorno vinden elkaar in 
deze gedachte. Materie is meer dan de 
lege, abstracte, privatieve negatie of de 
gewraakte slechte oneindigheid. Zij is 
als ervaring tevens een ervaring van de 
grens en van de oneindigheid. In een 
'expérience intérieure' vallen grens en 
oneindigheid samen: "Infini s'oppose 
en même temps à la détermination 
limitée et à la fin assignée"(VII.29). 
  Bij Bataille gaat in een 'déchirement 
absolu' het dialectische begrippen-
apparaat op de klippen. Daarbij volgt 
hij, zoals eerder werd betoogd, 
grotendeels de interpretatie van Kojè-
ve, die Hegels systeem als "une 
philosophie de la mort" en de mens als 
"la mort qui vit une vie humaine"(XII.-
327) opvat. Het subject dat door zijn 
als negativiteit gekwalificeerde 
handelen "l'anomalie d'un Moi person-
nel" in de natuur invoegt, noemt Ba-
taille een nacht in het licht, een "fan-
tasmagorie (...) qui apparaisse sinon 
pour disparaître"(XII.327). Echter, niet 
om steeds werkelijker te verschijnen, 
zoals bij Hegel het geval is. 
  Als de materie de niet te positiveren 
'oorsprong' van de overschrijding 'is', 



 9. 'Selbstdementi' van het denken 
 

 

 

 
 371 

bevat zij 'oorspronkelijk' negativiteit 
noch positiviteit. Beide waarden zijn 
veeleer het resultaat van een geweld-
dadig gebaar: het trekken van de grens, 
waardoor met de arbeid tevens de ver-
spilling wordt ingesteld. De 
overschrijding van de grens in de 
negatie van de op arbeid gerichte wer-
kelijkheid, ontkoppelt dit 'oor-
spronkelijke' geweld. Slechts als resul-
taat van de inwerking van een violence 
originaire, zo-als Derrida het noemt 
(Derrida 1967a: 162), is materie ding-
matig te begrijpen. De ervaring van het 
oneindige - ook Kant wijst daarop - 
van dat wat zich niet 'achter' de grens, 
maar in de ervaring van de grens aan-
dient, is derhalve altijd gewelddadig. 
Dit geweld is, zo moeten we 
retrospectief concluderen, eigen aan 
het Andere of het heterogene. De 
verleiding is groot dit weer 
oppositioneel te denken. Durkheims 
invloed (II.171) doet zich gelden, 
wanneer Bataille de affectieve werking 
van 'la chose hétérogène' toeschrijft 
aan 'une force inconnue et dangereuse'-
(I:346). Het Andere laat zich slechts in 
zijn gevolgen 'kennen'. Deze kanti-
aanse boventonen67 krijgen in Batailles 
verwerking van Freuds gedachtengoed 
een psychologische klank: aantrekking 
en afstoting worden tot fascinatie en 
weerzin. Het zijn de gewelddadige 
effecten en affecten die het heterogene 
oproept. De dood, het oneindige, het 
continue, het onmogelijke, alle zijn het 
termen voor een heterogene sfeer 
'voorbij' de grens, die slechts als de 
ervaring van de grens bestaansrecht 
heeft. Het heterogene maakt het be-
staan van de grens weliswaar mogelijk, 
maar beide vallen niettemin samen in 

de ervaring. Foucaults empirisch-
transcenden-tale dubbelwezen vindt 
zijn uitdrukking in het subject op zijn 
kookpunt: "mais la totalité de l'être (en-
tendu comme une somme des êtres) 
existe-t-elle?"(VI.203) Is deze totaliteit 
retrospectief of extrapolerend anders te 
denken dan als een negatief teken, als 
het teken van het tekort, waardoor het 
verlangen wordt getekend en gestuurd? 
In Sur Nietzsche bevestigt Bataille deze 
gedachte: "l'indéfini a logiquement le 
signe négatif"(VI.74). 
  De transcendentie wordt immanent in 
een ervaring van het Niets, in een expé-
rience intérieure, die door het exces of 
een extase 'vooraf' wordt gegaan, 
zouden we 'achteraf' zeggen. Dit Niets 
is niets anders dan 'limite d'un être'. 
Niets en oneindig Zijn, afwezigheid en 
aanwezigheid, oorsprong en doel, of in 
termen van de Wissenschaft der Logik 
de omslag van het zuivere zijn naar het 
absolute niets en daarmee de beweging 
die beide genereert, blijft immanent. 
De daarin besloten ervaring van het 
worden constitueert alle verdere be-
wegingen, die niet werkelijker, maar 
slechts een herhaling van een absolute 
verscheurdheid zijn. De dood, meent 
Bataille, kan niet verzoend worden. 
Hegels bewonderenswaardige, maar 
tevens hoogst lachwekkende arbeid ten 
spijt. 
  De dood is aanwezig in de ervaring 
van het onophefbare geweld. Zelfs daar 
waar Hegel meent dat het geweld - en 
daarmee de dood -opgeheven is, heeft 
het geweld zich - onzichtbaar 
weliswaar, maar duurzaam - gevestigd: 
iedere bepaling sluit immers uit, elke 
betekenisgeving is begrenzing. Be-
grippelijkheid wordt opgevat als een 
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vorm van even noodzakelijk als on-
zichtbaar geweld dat slechts in zijn 
effecten 'her'kend kan worden. Hegels 
dialectische denken is "l'énergie ou la 
violence de l'Entendement, la Néga-
tivité de l'Entendement"(XII.333). Dit 
'discursieve' geweld, dit dode masker 
verbergt de oorzaak van haar 
toekomstige verdwijning: "seule la 
pensée violente coïncide avec l'éva-
nouissement de la pensée"(V.232). 
Hoewel Hegel poogt deze dub-
belzinnigheid op te lossen, rekent Ba-
taille volgens Derrida hem toch de 
verdienste toe deze grootsheid, dit 
verheven aspect te hebben bevroed: 
"Hegel l'a vu sans le voir, l'a montré en 
le dérobant"(Derrida 1967b: 381). Hij 
heeft aangevoeld, maar niet begrepen, 
dat het absolute weten zich op een 
'non-savoir' ent, dat altijd buiten het 
systeem valt. Voor Bataille is geweld 
inherent aan het menselijk bestaan. 
Slechts in en door geweld 
verwerkelijkt zich de absolute negativi-
teit, de dood.  
  Maar is deze wel zeer ruime definitie 
van geweld nog wel kritisch? Is het wel 
een definitie? In L'Érotisme (1957) 
weigert Bataille een definitie te geven: 
"de la violence, je n'ai pas pu et n'ai pas 
jugé nécessaire de donner d'emblée la 
définition précise"(X.58). De ambi-
valentie, onlosmakelijk verbonden met 
de noodzakelijke verglijding van ieder 
(af)grondbegrip, vinden we dus terug 
in deze geweldsnotie. Met een 
verwijzing naar Eric Weils Logique de 
la Philosophie (1950) geeft Bataille 
wel een dubbelaspect van het geweld 
aan: "La violence est un problème pour 
la philosophie, la philosophie n'en est 
pas un pour la violence, qui se rit du 

philosophe (...). Le résultat paradoxal 
est donc que la violence n'a de sens que 
pour la philosophie qui, elle, est refuse 
de la violence"(Weil 1950: 58). 
  De mens onderhoudt blijkbaar op 
tweevoudige wijze betrekkingen met 
het geweld. Hoewel hij als redelijk 
wezen uit is op de reductie ervan, dient 
zich juist in deze uitsluiting van het 
geweld als natuur of als het dierlijke 
een nieuw soort geweld aan: het 
geweld van het denken. En zo "s'oppo-
sant comme violence à la violence, il 
(de mens, ho) reste déterminé par la 
violence"(Weil 1950: 53). 
  Dit in het begrip 'gebonden' geweld 
biedt Hegels systeem: "la violence, et 
de la violence sentie violemment 
comme telle, est à l'origine de tout dis-
cours qui se veut cohérent"(Weil 1950: 
75). Volgens Weil treedt dit 
onzichtbare geweld voor het voetlicht 
op het moment, dat het vertoog zijn 
greep op de wereld verliest: "Ce n'est 
qu'au moment où le monde de ce 
discours ne contente plus l'homme que 
ce monde est saisi dans le discours de 
ce même monde comme un monde vio-
lent"(Weil 1950: 75). 
 
Hieruit blijkt de complexiteit van het 
geweldsbegrip: het manifesteert zich 
zowel in als 'buiten' het vertoog. Buiten 
het vertoog is het zinloos, stuurloos, 
chaotisch. Erbinnen is het zinvol en 
doelgericht. Een systematisch onder-
scheid tussen primair en secundair 
geweld ligt voor de hand, maar is 
inadequaat. Is natuurgeweld primair en 
krijgt discursief geweld daardoor een 
secundair karakter? Of onderscheiden 
beide zich pas in de act van het 
denken? Het is verleidelijk om in Ba-
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tailles beschrijvingen een analoge 
verdubbeling te lezen: geweld van de 
eerste en van de tweede orde. Vanuit 
zijn antropologische optiek kan het 
instellen van verboden rond dood en 
sexualiteit als geweld van de eerste 
orde worden aangemerkt. De trans-
gressie van deze verboden zou volgens 
deze logica geweld van een tweede 
orde zijn: het geweld van de overschrij-
ding, van het exces en van de verspil-
ling. Maar toch lijkt ook deze twee-
deling te kunstmatig. Want, zo meent 
Foucault, "la limite et transgression se 
doivent l'un à l'autre la densité de leur 
être. (...) Mais la limite a-t-elle une exi-
stence véritable en dehors du geste qui 
glorieusement la traverse et la nie?"-
(Foucault 1994: I.237) Foucault wijst 
hier op het beeld van de spiraal, waar-
op ook Kimmerle in zijn kritiek op de 
verbeelding die de Wissenschaft der 
Logik bepaalt, de aandacht vestigt.  
  Grens en overschrijding vormen geen 
oppositie, ze verhouden zich niet tot 
elkaar "comme le noir est au blanc, le 
défendu au permis, l'extérieur à 
l'intérieur, l'exclu à l'espace protégé de 
la demeure"(Foucault 1994: I.237), 
maar ze zijn als in een spiraal volledig 
verstrengeld: "Parce que, justement, 
elle (de transgressie, ho) n'est pas 
violence dans une monde partagé (dans 
une monde éthique) ni triomphe sur des 
limites qu'elle efface (dans une monde 
dialectique ou révolutionnaire). (...) 
Rien n'est négatif dans la transgression. 
Elle affirme l'être limité, elle affirme 
cet illimité dans lequel elle bondit en 
l'ouvrant pour la première fois à 
l'existence. Mais on peut dire que cette 
affirmation n'a rien de positif: nul 
contenu ne peut la lier, puisque, par 

définition, aucune limite ne peut la 
retenir. Peut-être n'est-elle rien d'autre 
que l'affirmation du partage"(Foucault 
1994: I.238). 
  Haar onmogelijke inhoud is "l'être de 
la différence". Batailles niet-logische 
differentie is een 'affirmation non 
positive'. Het is in deze context dat 
Foucault verwijst naar het door Kant 
gemaakte onderscheid tussen het nihil 
negativum en het nihil privativum. 
Beide verwerkt Hegel in zijn 
negatiebegrip en in dat van de tegen-
spraak.68 Als door Nietzsche de diffe-
rentie de functie van de contradictie als 
motor van het denken overneemt, dan 
is het hoogstwaarschijnlijk dat Bataille, 
door zijn integrale verwerking van 
Nietzsches gedachtengoed, in zijn 
grensbegrip beide vormen van het 
Niets verwerkt.  
  Ook Derrida meent dat bij Bataille 
positiviteit en negativiteit niet meer in 
een dialectische relatie staan. Daartoe 
verwijst hij expliciet naar Foucaults 
artikel. De negatie is absoluut, zij kan 
niet worden bemiddeld. Kant en Hegel 
willen, zo stelt Derrida, "prendre au 
serieux le négatif"(Derrida 1967b: 
380). Zij hebben hem aan een 
rigoreuze arbeid onderworpen. In 
tegenstelling tot Bataille hebben zij er 
werk van gemaakt. 
  Bataille daarentegen "ne prend pas le 
négatif au serieux". Dat waarnaar hij 
uitreikt is hoogstens een punt, "où il n'y 
a plus ni procès ni système": een on-
mogelijk punt 'buiten' het systeem. 
Bataille gaat in Sur Nietzsche in op dit 
'point': "cet objet sans vérité objective 
et le plus brisant toutefois que 
j'imagine, je l'assimile au sourire, à la 
limpidité de l'être aimé"(VI.69). 
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  Het kan negatief of positief genoemd 
worden, maar in 'werkelijkheid' - als er 
letterlijk niets overblijft - is het geen 
van beide. Waar, volgens Derrida, geen 
reserve meer bestaat in een soevereine 
handeling of opération, kan het geweld 
evenmin als een 'positiviteit' worden 
beschreven, laat staan als ethisch 
'imperatief' worden gepropageerd. 
  De niet-logische differentie - materie 
of geweld - is dus geen 'hypokeime-
non', geen 'substantie', geen 'substraat' 
en zeker geen kritische instantie zoals 
het zelfbewustzijn. Het is een 'massa 
critique', zouden we met Baudrillard 
kunnen zeggen.(Baudrillard 1978/ 
1982: 28). Materie is een 'sub-versie' 
en een 'hypo-crisie', die de oppositie 
negatief-positief eerst omkeert en dan 
ontwricht. De negativiteit die haar 
aankleeft, is geen 'ressource' waaruit 
geput kan worden, maar een bodem-lo-
ze put, een afgrond, een ruimte voor de 
tuimeling: "Le continuum est 
l'expérience priviligée d'une opération 
souveraine transgressant la limite de la 
différence discursive. (...) ce continuum 
n'est pas la plénitude du sens ou de la 
présence telle qu'elle est envisagée par 
la métaphysique. S'efforçant vers le 
sans fond de la négativité et la dépense, 
l'expérience du continuum est aussi 
l'expérience de la différence ab-
solue...." (Derrida 1967b: 386/7). 
  Geen begrip, maar een ervaring. 
Differentie, het Andere staat niet in 
dienst van de aanwezigheid, van de 
arbeid en van de geschiedenis. In de 
stapeling van betekenissen die Derri-
da's werk kenmerkt, heet het ten slotte 
dat "la différence entre Hegel et Batail-
le est la différence entre ces deux 
différences"(Derrida 1967b: 386/7). 

 
2 Absolute affirmatie: soevereiniteit 
 
Absolute negativiteit blijkt een 
soevereine ervaring, die de mens 
toevalt in een 'déchirement absolu', een 
absolute 'Entzweiung', die iedere 
arbeidzame en heilzame werking van 
het denken vernietigt. Dit impliceert 
dat er dus bij Hegel geen sprake is van 
enige soevereiniteit: "La souveraineté 
dans l'attitude de Hegel procède d'un 
mouvement que le discours rélève et 
qui, dans l'esprit du Sage, n'est jamais 
séparé de sa révélation"(XII.344). 
  Soevereiniteit kan hoogstens worden 
geanticipeerd of geëxtrapoleerd. Maar 
als anticipatie, als project wordt het 
opnieuw arbeid. Het argument uit 
L'expérience intérieure en Sur 
Nietzsche herhaalt zich: "le projet 
d'être-souverainement suppose un être 
servile!"(XII.344). Een bewuste breuk 
met het vertoog zelf kan evenmin 
soevereiniteit bieden. Soevereiniteit 
bezien vanuit een dienstbare taal kan 
niets dan onmacht zijn. De autoriteit 
die zij uitsluitend aan zichzelf ontleent, 
wordt in de wil deze toestand te laten 
voortduren, in de noodzaak tot 
instandhouding direkt vernietigd. Een 
wil tot toeval is een onmogelijke moge-
lijkheid, omdat het beoogde zelfverlies 
voortkomt uit zelfbehoud. Soeverei-
niteit kan evenmin als het toeval 
worden gewild. Zij put zichzelf uit in 
het moment en heft, zo zullen we in 
hoofdstuk 13 zien, in die zin de tijd op. 
Zij kan (een) plaats vinden in een 
breuk met het vertoog. Dit breken is 
zelf niet soeverein, maar "en un sens 
un accident dans l'ascension"(XII.344). 
  De absolute verscheurdheid ligt in de 
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onophefbaarheid van dat wat Hegel ab-
stracte negativiteit of slechte 
oneindigheid noemt. Het is echter niet 
deze denkbeweging die Bataille 
beoogt, maar de ervaring van de pijn en 
het daarmee samenhangende lijden dat 
in de 'Entzweiung' wordt opgewekt en 
dat een uitdrukking is van een dubbele 
beweging van aantrekking en afstoting. 
  Hoewel het uitgesloten lijkt in 
Wissenschaft der Logik ook maar één 
opmerking van existentiële aard te vin-
den, blijken aan het eind van de 
begripslogica, als Hegel als opmaat 
voor de systematische afleiding van de 
absolute idee het leven bespreekt, 
plotseling termen als 'Selbstgefühl', 
'Leiblichkeit' en 'Schmerz' een 
belangrijke rol te vervullen. Het 
levende individu, het levensproces en 
de soort - weliswaar opgevat als logi-
sche gestalten, als momenten van de 
Geist, maar desalniettemin in hun 
'existentiële' vormen gepresenteerd - 
worden aan de eerder ontwikkelde 
'negatie van de negatie' verbonden, 
waardoor op onverwachte wijze licht 
wordt geworpen op de relatie tussen 
tegenspraak, positivering en waarheid 
enerzijds en lijden, zingeving en fictie 
anderzijds: "Wenn man sagt, daß der 
Widerspruch nicht denkbar sei, so ist er 
vielmehr im Schmerz des Lebendigen 
sogar eine wirkliche Existenz. Diese 
Diremtion des Lebendigen in sich ist 
Gefühl, indem sie in die einfache 
Allgemeinheit des Begriffs, in die 
Sensibilität aufgenommen ist. Von dem 
Schmerz fängt das Bedürfnis und der 
Trieb an, die den Übergang ausma-
chen, daß das Individuum, wie es als 
Negation seiner für sich ist, so auch als 
Identität für sich werde - eine Identität, 

welche nur als die Negation jener Ne-
gation ist" (H6.481/2). 
  De splijting als ervaren tegenspraak is 
pijn die in zijn duurzame, maar 
discontinue vorm de gedaante van lij-
den aanneemt. Dit lijden vloeit 
noodzakelijk uit het leven voort. 
Batailles 'déchirement absolu' betreft 
de ambiguë ervaring van lust en onlust, 
van aantrekking en afstoting, van 
continuïteit en discontinuteit, van dood 
en leven, waarin in de ervaring van de 
totale zinloosheid van het lijden het 
subject als zingever oplost. 
  Batailles dubbelperspectief van de 
materie die zowel dingmatigheid als 
energetisch is - beide zijn nooit tegelijk 
te 'zien' of te '(be)grijpen' - lijkt een 
filosofische pendant van de 
quantumtheorie: het deeltjes- en 
golfaspect van de foton kunnen 
evenmin tegelijkertijd geregistreerd 
worden. Ook daar speelt het instrumen-
tarium of het medium een werke-
lijkheid-producerende rol.  
  Deze spanning wordt Bataille echter 
pas in een laat stadium van zijn 
denkontwikkeling duidelijk. Waar-
schijnlijk gebeurt dit pas na de 
verwerking van Nietzsches 
gedachtengoed. Hij beschrijft het 
Noordamerikaans Indiaanse verspil-
lingsritueel, de potlatch, dan opnieuw 
vanuit dit inzicht. Feitelijk voltrekt 
deze overgang van het dingmatige naar 
het energetische69 zich in het offerri-
tueel. "Le potlatch ne peut être 
unilatéralement interprété comme une 
consommation des richesses. C'est 
récemment que j'ai pu réduire la 
difficulté, et donné aux principes de 
l''économie générale' une base assez 
ambigue: c'est qu'une dilapidation 
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d'énergie est toujours le contraire d'une 
chose, mais qu'elle n'entre en con-
sidération qu'entrée dans l'ordre des 
choses, changée en chose."(VII.71)  
  Het ambiguë karakter ligt precies in 
dat wat ik eerder het limietkarakter van 
een begrip heb genoemd: het 
ondenkbare laat zich slechts vanuit het 
denkbare als het ondenkbare denken. 
Anders gesteld: accumulatie en 
verspilling zijn slechts vanuit een be-
perkt economisch perspectief als een 
vanuit een algemeen economisch per-
spectief te begrijpen schijnbare op-
positie te denken. Voor dit inzicht 
wordt de oppositie beperkt-algemeen 
weer ingezet. In een noot in Méthode 
de méditation geeft Bataille deze 
theoretische verwringing aan, wanneer 
hij opmerkt, dat "la question de cette 
économie générale se situe sur le plan 
de l'économie politique, mais la science 
designée sous ce nom n'est qu'un 
économie restreinte" (V.215n). In Sur 
Nietzsche herformuleert hij vervolgens 
zijn eerdere kritiek op het 'sur' tegen de 
achtergrond van dit nieuwe inzicht: 
"Mais surhomme, retour éternel sont 
vides comme motifs d'exaltation ou 
d'action. Sans effet comparés aux 
motifs chrétiens, ou bouddhistes. La 
volonté de puissance est elle-même un 
piètre sujet de méditation. L'avoir est 
bien mais y réfléchir?" VI.7) 
3 Esthetiek: de wereld zoals men deze 
ziet 
 
In zijn studies over de kunst (Lascaux, 
Manet en Les larmes d'Éros), maar met 
name in Manet (1955), komen de struc-
turele overeenkomsten tussen de 
vernietiging van de betekenis en van 
het subject (in dubbele betekenis: van 

het intentionele subject dat schildert en 
van het onderwerp dat wordt ge-
schilderd) en het feitelijke offer naar 
voren. Kunsttheoretisch staat glis-
sement dan voor een overgang van het 
geschilderde onderwerp - een repre-
sentatie - in een veld van "taches, cou-
leurs et mouvement"(IX.131). In-
différence duidt dan op een alerte on-
verschilligheid ten aanzien van de 
emotionele geladenheid en de realisti-
sche weergave. Het betreft un apathie 
profonde.  
  Toch gaat het Bataille niet om de 
volledige vernietiging van het onder-
werp. Hij is voor alles geïnteresseerd in 
de grens tussen het dingmatige en het 
energetische, tussen de voorstelling en 
het abstracte, tussen het empirische en 
het transcendente. Bij Manet is 
weliswaar sprake van een vernietiging, 
van een destructie, maar deze opent het 
zicht op een andere werkelijkheid. In 
zijn onweerstaanbare behoefte te 
schilderen 'ce qu'on voyait'(IX.145) 
vernietigt Manet vooral de welspre-
kendheid (l'éloquence): hij heft de 
vertelling als een samenhangend 
verhaal op. In L'Olympia treedt dit 
volgens Bataille nog het duidelijkst op 
de voorgrond. Door het vermijden van 
iedere verwijzing naar een mythologi-
sche sfeer, zoals gebruikelijk was, 
wordt de burger met de afwezigheid 
van enige transcendentie in zijn 
profane wereld geconfronteerd: Manets 
heiligheid van de schijn is de weer-
schijn van hun schijnheiligheid. In die 
zin is L'Olympia een dubbele ontken-
ning: van de mythe en van de verlich-
ting.  
  Het gaat Bataille dus niet om louter 
abstractie of om een vormelijke 
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zuiverheid, maar om de grens tussen 
het concrete en het abstracte. Daarom 
zoeken we in Les larmes d'Éros (1963) 
vergeefs naar abstracte schilderijen. 
Het gaat hem niet om vernietiging, 
maar om een transfiguratie van het 
reële. Dit geeft hij zelf met een hegeli-
aanse toonzetting aan: "L'intention d'un 
glissement ou se perd le sens immédiat 
n'est pas la négligence du sujet, mais 
autre chose: il en va de même dans la 
sacrifice, qui altère, qui détruit la vic-
time, qui la tue, sans la négliger. Après 
tout, le sujet des toiles de Manet est 
moins détruit que dépassé; il est moins 
annulé au profit de la peinture nue qu'il 
n'est transfiguré dans la nudité de cette 
peinture"(IX.157). 
  Evenals in de voetnoot in L'Érotisme 
lijkt hij zich tot het begrippenapparaat 
van Hegel te bekennen, maar toch gaat 
het hier niet om een oplossing in 
hegeliaanse zin. Batailles 'hegeli-
anisme' is en blijft, zoals Derrida zegt, 
"un hégelianisme sans réserve". Het 
put zich uit in een onbegrippelijke 
ervaring. Door deze breuk met iedere 
conventie is het schilderij uiterst 
gewelddadig. Het is even gewelddadig 
als een offer. 
  De moderne schilderkunst ontleent 
zijn positiviteit echter niet aan deze 
destructie, maar aan een affirmatie. 
Men geeft zich volledig over aan licht 
en aan bewegingen, kortom, aan dat 
wat men ziet: "c'est la majesté re-
trouvée dans la suppression de ses a-
tours"(IX.147). Kunst is de affirmatie 
van dat wat is zoals het zich toont. 
Maar het is voor Bataille uiteindelijk 
niet de schilderkunst, waarin de kracht 
van de materie het sterkst naar voren 
treedt. Bataille blijft Hegel trouw 

in zijn waardering voor het meest 
abstracte kunstmedium: de taal. "Mais 
la poésie est à la fin la négation de 
toute convention imaginable: elle l'est 
avec violence. Elle se veut simple 
poésie, sans pouvoir, irréelle et désinté-
grée, ne tirant sa magie que d'elle-
même, et non de la formation d'un 
monde dont l'ordre politique répondît 
au rêve d'une majesté divine ou prin-
cière."(IX. 145) 
  De werking van de beeldende kunst 
wordt toegespitst op de poëzie: "le rire, 
l'ivresse, le sacrifice et la poésie, 
l'érotisme lui-même, subsistent dans 
une réserve, autonomes, insé-rés dans 
la sphère, comme des enfants dans la 
maison. Ce sont dans leurs limites des 
souverains mineurs, qui ne peuvent 
contester l'em-pire de l'acti-
vité"(V.220). 
  Derrida vertaalt dit beeld in zijn 
bespreking van de algemene economie 
als een interval tussen subordinatie, 
invoeging en soevereiniteit.(Derrida 
1967b: 384) Daarmee poogt hij de 
specificiteit van de taal aan te geven. 
Taal kan namelijk nooit de soevereine 
ervaring zelf zijn. Het is hoogstens een 
soevereine enclave in een op diens-
tbaarheid gericht rijk, een grensgebied 
tussen autonomie en soevereiniteit. De 
'linguistic turn' in Batailles werk komt 
naar mijn mening door de herlezing en 
actualisering van zijn werk door 
differentiedenkers als Derrida tot zijn 
recht of - zou het niet te hegeliaans 
klinken - tot volle ontplooiing. 
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Bij Bataille treedt Nietzsches dilemma volgens Habermas in zijn volle omvang naar 
voren: 
 
 "Die Theorie der Macht kann nicht dem Anspruch auf wissenschaftliche 
Objektivität genügen und gleichzeitig des Programm einer totalen und damit 
selbstbezüglichen, auch die Wahrheit wissenschaftlicher Aussagen affizierenden 
Vernunftkritik einlösen"(Habermas 1985: 129). 
 
Het is duidelijk waar de schoen wringt: "die totalisierende Selbstkritik der Vernunft 
verstrickt sich in den performativen Widerspruch..."(Habermas 1985: 219). Dat 
Habermas wel degelijk iets van Batailles paradoxale inzet bevroed heeft, blijkt uit 
een eerdere opmerking, waarin hij, verwijzend naar diens beweringen over de 
wetenschappelijkheid van zijn tekst L'Érotisme, Bataille zelf aanhaalt. Ondanks 
Batailles kritiek op wetenschappelijke objectiviteit onderschrijft deze de weten-
schappelijkheid van de door hem aangehaalde onderzoeken. Blijkbaar accepteert hij 
de ervaren 'waarheid' of zoals Foucault het noemt: de waarheid van de objecten wel. 
Zodra er over een 'innerlijke ervaring' wordt gesproken, verdwijnt de waarheid weer 
uit beeld, "mais au moment où je parle d'objets, je le fais comme les hommes de 
science, avec la rigueur inévitable" (X.37). Dit spanningveld tussen waarheid en 
fictie noopt Bataille ertoe een andere verhouding in te stellen ten aanzien van de 
vermeende wetenschappelij-ke objectiviteit.240 De kwalificaties die Habermas aan 
Batailles opmerkingen toevoegt 'verraden' enig begrip: "... Bataille ficht auf 
paradoxe Weise mit den Mitteln der wissenschaftlichen Analyse. Er macht das 
methodische Denken keineswegs verächtlich"(Habermas 1985: 125). Inderdaad, in 
een parodirende beweging maakt Bataille de objectiverende wetenschap niet 
belachelijk, maar situeert hij haar waarheid tegen de achtergrond van een niet binnen 
het subject-object model te integreren - en in die zin letterlijk - ont-zettende 
ervaring.241  

  
240 Interessant is zijn opmerking in het voorwoord over de status van zijn boek over de erotiek. 

Terwijl de verschillende wetenschappen de mens opdelen - "La science étudie une question 
séparée" - probeert hij "de donner d'un ensemble de conduites un tableau cohérent"(X.12). Hieruit 
zou opgemaakt kunnen worden dat, in termen van Foucault, de mens zodra deze zichzelf wil 
omvatten, dat wil zeggen zich als samenhangende totaliteit denkt, deze poging - gegeven de 
aporetische spanning die tussen het vertoog en het geheel waarvan het deel uitmaakt bestaat - nooit 
in termen van waarheid kan plaatsvinden. Rorty neemt daarom bij Habermas nog een "asymptotic 
approach to foci imaginarii" waar. Deze 'omspannende' en 'overspannende' beweging is door Hegel 
uitgeput. Het spreken vanuit deze aporetische spanning kan zelf niet meer op waarheid bogen, 
hoogstens op iets dat als 'fictie' in foucaultiaanse zin kan worden gekenschetst. 

241 Voor een verdere bespreking van Habermas' analyse van Batailles werk en mijn kritiek erop, 
zie: Oosterling 1987; Oosterling 1989: hfdst. 6. 
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 In zekere zin is er dus volgens Habermas bij Bataille nog sprake van enige 
wetenschappelijkheid. Nietzsches 'artistische Weltbetrachtung' wordt "mit wis-
senschaftlichen Mitteln, aber in antimetaphysischer, antiromantischer, pessimisti-
scher und skeptischer Einstellung durchgeführt...."(Habermas 1985: 120). Zijn 
navolgers, meent Habermas, bewandelen vergeefs twee wegen om de di-lemma's, 
waarin zijn denken verzeild is geraakt, te vermijden: een wetenschappelijke en een 
esoterische. De eerste weg gaan Bataille en Foucault, de tweede Heidegger en 
Derrida. De eersten ontwikkelen een 'wetenschappelijke' methode, die echter even 
onvermijdelijk aan haar eigen aporetische structuur ten onder moet gaan als het 
merkwaardige, slechts voor ingewijden toegankelijke messianisme van de laatsten. 
Allen willen ze de dialectische verhouding tussen de rede en het onredelijke zo 
ver'nietigen', dat deze ontkenning niet meer in een dialectische oppositie kan worden 
hernomen. Ze plaatsen deze, stelt Habermas naar mijn mening terecht, "in einem 
Spannungsverhältnis der gegenseitigen Abstoßung und Exklusion"(Habermas 1985: 
127). Dat het precies om het 'zichtbaar' of 'hoorbaar' maken, kortom, in ervaring 
brengen van deze spanning gaat en niet om de 'oplossing' ervan is voor Habermas 
echter een ondenkbare filosofische onderneming. En als deze ervaring al ethisch-
politieke implicaties zou kunnen hebben dan zijn deze voor hem dermate diffuus en 
open dat er geen enkele emancipatoire kracht aan te ontlenen is. 
 
2 Derrida: mystiek en fictie 
 
Habermas markeert in het eerste van zijn twee essays over Derrida de taalfilosofi-
sche wending in diens grammatologie. Hoewel Derrida daarmee Heideggers 
tekortkoming om de taal systematisch te onderzoeken compenseert, is Habermas' 
betoog er op gericht deze taalfilosofische wending als ontoereikend neer te zetten.  
 
 "... auch Derrida entwindet sich den Zwängen des subjektphilosophischen 
Paradigmas nicht. Sein Versuch, Heidegger zu überbieten, entgeht nicht der aporeti-
schen Struktur des von aller Wahrheitsgeltung entkernten Wahrheitsgeschehens."(Ha-
bermas 1985: 197) 
 
2.1 Derrida als filosoof van de oer-oorsprong? 
 
Cruciaal voor zijn argumentatie is zijn interpretatie van Derrida's bemoeienis met 
het schrift. Hij vat deze op als een speurtocht naar een 'Urschrift'. Daardoor krijgt, in 
ieder geval in Habermas' visie, Derrida's werk toch weer een metafysische lading. 
Zijn uitgebreide bespreking van de kritiek op Husserls fonocentrisme in La voix et le 
phénomène loopt uiteindelijk uit op het verwijt, dat Derrida's taalanalyse niet op een 
pragmatisch vlak wordt uitgewerkt: de communicatieve aspecten die maatgevend 
zijn voor betekenissen blijven daardoor buiten schot. Derrida zou zich naar het 
voorbeeld van Husserl nog steeds 'transzendentalphilosophisch' oriënteren. 
 Habermas benadrukt de vermeend metafysische aspecten in Derrida's werk. 
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Zoals gezegd zou het Derrida om een 'Urschrift' gaan "als das aus allen pragma-
tischen Zusammenhängen der Kommunikation herausgelöste, von sprechenden und 
hörenden Subjekten unabhängig gewordene, schlechthin originäre Zei-
chen"(Habermas 1985: 2). Er vallen termen als 'Ursprungsmacht' en zonder enige 
terughoudendheid wordt beweerd, dat de 'différance' de heideggeriaanse ontologi-
sche differentie overtreft, waardoor ze "einen schon in Bewegung gesetzten 
Ursprung wiederum eine Etage tiefer legt"(Habermas 1985: 213). 
 Derrida zelf, zich terdege bewust van de door hemzelf gehanteerde topologi-
sche en hiërarchiserende metaforiek, probeert echter het aspect van 'aanwezigheid' 
dat nog in Heideggers typering doorklinkt, te ontkrachten. Hij poogt de 'zijns'status 
te deconstrueren, wat hem ervan weerhoudt te beweren dat de différance is. In zijn 
paradoxale poging om "penser le dehors d'un texte"(Derrida 1972a: 27), is hij zich, 
in tegenstelling tot Habermas, van twee dingen bewust: niet alleen de door 
Nietzsche gethematiseerde val van de grammatica, maar ook het dilemma dat hij 
zich slechts van binnenuit op aporetische wijze naar een buiten kan bewegen. Dit 
kan zelfs niet meer 'contrafaktisch' geëxpliciteerd, hoogstens 'fingerend' geviseerd 
worden. Daartoe transformeert hij Kants 'alsob' positie: 
 
 "Il n'y a pas d'essence de la différance, celle-ci (est) ce qui non seulement ne 
saurait se laisser approprier dans le comme telle de son nom ou de son apparaître, mais 
ce qui menace l'autorité du comme telle en général, de la présence de la chose même 
en son essence. Qu'il n'y ait pas, à ce point d'essence propre de la différance, cela 
implique qu'il n'y ait ni être ni vérité du jeu de l'écriture en tant qu'il engage la 
différance"(Derrida 1972b: 27). 
 
Derrida's kritiek is reflexief - en dat deelt hij met het bewustzijnsfilosofische vertoog 
- maar deze reflexiviteit is radicaal: "...d'abord une critique radicale, à savoir une 
démarche prête à son autocritique"(Derrida 1993a: 145)242 In deze zelfde tekst wordt 
zijn methodische inzet als een 'façon hyper-critique'(Derrida 1993a: 149; crsf. ho) 
getypeerd. Zijn kritiek op de metafysische inzet is zo fundamenteel, dat het eigen 
vertoog eveneens aan deze beweging wordt uitgeleverd. Met iedere nieuwe wending 

242 Jacques Derrida, Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
Internationale (1993). 'Radicaal' verdient enige toelichting. Het zoeken naar de wortels (radix) laat 
zich in deze context nog het meest adequaat begrijpen als een worteling in een grond die zelf niet 
meer in beeld komt. Het 'arbor'istische beeld van Descartes volstaat niet meer om deze 
schriftuurlijke handeling te duiden. In een lange noot gaat Derrida in op de betekenis van 'radicaal': 
"Mais une radicalisation est toujours endettée auprès de cela même qu'elle radicalise"(Derrida 
1993a: 152). Even verder vervolgt hij met: "On tenterait plutôt de se rendre là où, dans son unité 
ontologique, le schème du fondamental, de l'originaire ou du radical, tel qu'il continue de 
commander la critique marxiste, appelle des questions, des procédures de formalisation, des 
interprétations généalogiques qui ne sont pas, ou pas suffisamment mises en oeuvre dans ce qui 
domine les discours qui se disent marxistes". Radicaliteit heeft, om enigszins vooruit te lopen op 
Deleuzes visie, meer met wortelstokken, met rhizomen dan met boomwortels te maken. 
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wordt Derrida's eigen spreken op een impliciete oorsprongsbehoefte beproefd. 
Hyperkritiek, zo zullen we later zien, verschilt van de modernistische kritiek precies 
daarin dat ze niet meer voor zichzelf een neutrale positie opeist.243  
 Wat bij Nietzsche louter 'Wort' is, keert bij Derrida terug in de vorm van een 
'quasi-concept'. Philippe Forgets definitie ervan biedt mij de mogelijkheid het 
aporetisch gehalte te verduidelijken:  
 
 "Ein Quasi-Begriff ist ein Begriff, der deshalb nicht einfach ein Begriff sein 
kann, weil er zugleich in die Reihe der Begriffe gehört und darüber hinaus über eben 
diese Reihe (ihre Logik, die Axiomatik ihrer Verknüpfung) Rechenschaft ablegen 
soll"(Forget 1991: 48).  
 
Een dergelijk 'quasi'-begrip wordt, zoals ik al eerder bij Foucault aangaf, geken-
merkt door een drievoudige structuur: het heeft een natuurlijk, een objekt- en meta-
aspect. In termen van Foucaults analyse: zowel een empirisch als een tran-scenden-
taal aspect, waarbij dit laatste zich opsplitst in een object- en quasi-transcendentaal 
aspect. Deze laatste splitsing geeft zowel Foucault als Derrida in het voorvoegsel 
'quasi' in niet-pejoratieve zin - als een talige reflexiviteit - te hanteren. Als het 
daarbij nog om een 'reflexiviteit' gaat dan is dit voor alles een talige reflexiviteit. 
Over deze talige schijnbeweging merkt Derrida op: "Le 'quasi' dit toujours quelque 
chose de la sortie dissimulante d'une nature hors d'elle-même"(Derrida 1975: 67)244. 
De Derrida-interpreet Geoffrey Bennington, die samen met Derrida een 
(auto)biografie samenstelde, schrijft de toevoeging van 'quasi' eveneens toe aan 
"cette complication de l'empirique et du transcendantal"(Bennington/Derrida 1991: 
192). De verbinding met allerlei andere afgrondelijke termen wijst erop dat 
 
 "... ces termes sont singuliers en ce sens qu'ils restent plus ou moins attachés au 
texte dans lequel ils ont été pris, et n'atteignent jamais tout à fait le statut d'opérateurs 
métalinguistiques ou métaconceptuels. Pourtant (...) ces termes ne peuvent pas pour 
autant rester enfermés dans une supposée immanence du texte d'où ils sont sorti au 
moins assez pour se faire remarquer par Jacques Derrida. Ils ont donc ce qu'on pourrait 
appeler une ambition transcendantal déçue, ils sortent de leur élément"(Benning-
ton/Derrida 1991: 248). 
 
Bennington wijst terecht op de overeenkomst met Foucaults 'notion d'apriori histori-
que'(Bennington/Derrida 1991: 250). Daar ook Habermas soms deze ter-minologie 
gebruikt, is een extra nuancering op zijn plaats. Bennington brengt een waardevol 
onderscheid aan. Terwijl volgens hem zowel Habermas als Foucault de term quasi-

243 De ondertitel van deze tekst krijgt hiermee zijn eerste duiding. Het onlosmakelijke verband van 
een genitivus objectivus en subjectivus is daarin verdisconteerd. Het belang van deze kwalificatie 
wordt systematisch in hoofdstuk 13 uitgewerkt. 

244 Jacques Derrida, "Economimesis" in: Mimesis des articulations (1975). 
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transcendentaal inzetten om hun filosofisch project historisch, dat wil zeggen na de 
'linguistic turn' te situeren "comme une relativisation historisante ou culturalisante 
du transcendantal"(Bennington/Derrida 1991: 259/60) - daarbij zou nog sprake zijn 
van een periodisering in de ontwikkeling in de transcendentale analyse - zou Derrida 
zich er op toeleggen de historiciteit van deze periodes ter discussie te stellen. 
Bennington verbindt daar verder geen conclusies aan voor het tijdsbegrip, maar we 
zouden ons op grond van zijn te-rechte constatering kunnen afvragen of zich niet 
precies in deze reflectie op de tijd een 'mystiek' element in Derrida's werk aandient. 
Dit is wellicht ten dele een verklaring waarom Habermas zijn kritiek op Derrida op 
een mystieke on-derstroom toesnijdt. Habermas kan dit element niet vatten, omdat 
hij zich nog binnen een aristotelisch tijdsdenken beweegt. Maar laat ik niet vooruit-
lopen.245

 De verdubbeling in Derrida's cruciale quasi-begrippen toont naar mijn me-
ning de aporetische spanning, waardoor Nietzsches werk wordt gekenmerkt. Zolang 
deze vanuit een strikt Aristotelisch oppositioneel denken worden geanalyseerd 
behouden ze inderdaad een pseudo-metafysisch gehalte. Evenmin als Nietzsche gaat 
het er Derrida om "den schon von Aristoteles kanonisierten Vorrang der Logik vor 
der Rhetorik (om maar een oppositie te noemen, ho) auf den Kopf zu 
stellen"(Habermas 1985: 221). De omkering is - we zagen het reeds bij Foucault - 
slechts een voorlopige strategie. 
 Het is begrijpelijk - maar de verdenking van een nogal slordige of erger: 
uitsluitend secundaire lezing dringt zich op - dat daarom bij Habermas het verwijt 
van 'oorsprongsfilosofie' steeds weer opduikt.246 Derrida zou als deelnemer aan het 
moderne vertoog ten prooi vallen aan de zwakte van de metafysicakritiek, "die von 
der Intention der Ursprungsphilosophie nicht loskommt"(Habermas 1985: 214). 
Habermas interpreteert deze oorsprongsgerichtheid vanuit een mystieke aandrift. 
Derrida zou evenals Heidegger in zijn kritiek op de metafysica bij "der leerformel-
haften Beschwörung einer unbestimmten Autorität"(Habermas 1985: 214) blijven 
steken. Hoewel Habermas' gefixeerdheid op een vermeende joods-mystieke 
ondertoon in Derrida's werk niet geheel misplaatst is, is het verdacht dat er in de 
uitweiding over deze mystieke achtergrond geen enkele verwijzing naar Derrida's 
eigen teksten te vinden is. Er wordt slechts naar secundair werk, zoals dat van 
Jonathan Culler, verwezen. Dat is weliswaar instructief, maar deze verwerking van 
Derrida-interpreten sluit niet altijd aan bij Derrida's eigen inzichten.247 Hoewel het 
joodse denken voor Derrida van zeer groot belang is, omdat hier het schrift en de 

245 Ten aanzien van Benningtons opmerking over Foucault wil ik een voorbehoud maken: in de 
doordenking van het 'événement' nadert Foucault wel degelijk Derrida's inzet. Ik kom daar later op 
terug. 

246 Zie: Heinz Kimmerle, "Ist Derrida's Denken Ursprungsphilosophie?" in: Die Frage nach dem 
Subjekt. Van Reijen, Raulet, Frank (Hrsg.) (1988), pp. 267-282. 

247 Forget laat zien dat de weergave van deze 'bronnen', waaruit Habermas put niet alleen oppor-
tunistisch, maar zelfs incorrect is. Zie: Forget, 1991: 53.  
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onmogelijkheid om de autoriteit buiten het schrift te vatten zo'n belangrijke rol 
spelen, gaat het te ver om in zijn werk, als er al "... Verwandtschaft (...) mit der 
rabbinischen Tradition und insbesondere mit deren kabbalistischen und häretischen 
Radikalisierungen"(Habermas 1985: 217) is te constateren, deze als dé meest 
fundamentele trek in Derrida's werk aan te grijpen om zijn bemoeienissen met 
teksten te kritiseren.  
 Derrida zal in zijn latere werk mystiek en performativiteit met elkaar verbin-
den. In het werk waarop Habermas zich oriënteert, worden de predicaten 'negatieve 
theologie' en 'mystiek' door Derrida zelf echter nog afgewezen. Zo verwerpt hij in 
'La différance' en in L'écriture et la différence, met name in zijn artikel over Batail-
les 'économie générale' de kwalificatie 'negatieve theologie'. Daarin zou nog "une 
supra-essentialité par-delà les catégories finies de l'essence et de l'existence, c'est-à-
dire de la présence"(Derrida 1972a: 6; 1967b: 398) worden voorondersteld. Maar 
gaandeweg, naarmate hij in een transformatie van metafysische begrippen zijn eigen 
terminologie en zijn specifieke thematieken ontwikkelt, herwaardeert hij deze 
kwalificaties.248 Mystiek krijgt een specifiekere connotatie, die samenhangt met zijn 
transformatie van het tijdsbegrip. Deze transformatie wordt reeds in het artikel 
'Ousia et grammè', opgenomen in Marges de la philosophie (1972) - zij het, in een 
herneming van de tijdsthematiek vanuit Aristoteles-Hegel-Heidegger, nog op 
negatief-kritische wijze -, verbonden met de aporie. Dit is Habermas volledig ont-
gaan.249

 Voorlopig volstaat het te constateren dat Habermas' intuïtie op het punt van 
de mystiek - evenals bij de aporieën - niettemin juist is geweest. Echter, hij schiet 
weer rakelings langs een diep inzicht in een constitutieve aporetische spanning. Dat 
dit steeds weer gebeurt - en dat mag zeker niet uit het oog worden verloren - is eens 
te meer een bewijs voor de filosofische scherpte van Habermas' blik. Naar mijn 
mening eindigt hij derhalve terecht met de opmerking: "Wenn die Vermutung nicht 
ganz falsch ist, kehrt freilich Derrida an jenen historischen Ort zurück, wo einst 
Mystik in Aufklärung umgeschlagen ist."(Habermas 1985: 218, cursief ho) 
Inderdaad, meer dan een vermoeden kan het niet zijn. Een vermoeden waarover 
ongetwijfeld gezegd kan worden dat dit "nicht ganz falsch ist", maar waar in geen 
geval de vergaande conclusies aan verbonden kunnen worden die Habermas eraan 
verbindt.  
 De vooronderstellingen van zijn kritiek worden aan het eind geëxpliciteerd: 
het zou weer om een 'performative Widerspruch' gaan. Dit kan slechts dan worden 
volgehouden als Derrida's negatief-kritische arbeid niet minutieus wordt 

248 Zie bijvoorbeeld: Derrida and Negative Theology. Harold Coward and Toby Foshay (eds.), 
(1992); Force de loi. Le 'fondement mystique de l'autorité'" in: Deconstruction and the Possibility 
of Justice, The Cardozo Law Review, vol. 11, (1990), nrs. 5-6, New York. Soms echter, zoals in 
Spectres de Marx meent hij zich weer te moeten distantiëren van deze kwalificatie als deze verbon-
den is aan 'la mystique nationaliste'(Derrida 1993a: 149). 

249 In hoofdstuk 10 en 13 zal hierop verder worden ingegaan. 
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geanalyseerd. Want dan zou ook Habermas ongetwijfeld tot de conclusie moeten 
komen,  
 
 "...daß auf metaphysische Grundbegriffe wie Vernunft oder Wahrheit 
überhaupt nicht verzichtet wird, was tatsächlich zum 'performativen Widerspruch' (...) 
führen würde, sondern diese Grundworte werden in neue Kontexte versetzt und 
dadurch neu interpretiert, d.h. transformiert"(Forget 1991: 51/2). 
 
Wat getransformeerd wordt, is de cultuur-historische bepaaldheid van een waarheid. 
Het resultaat is een 'waarheid' waarvan van meet af aan duidelijk is dat deze 
veelzijdig perspectivistisch in plaats van door en door cultuur-historisch bepaald is. 
Ondanks de radicaliteit van de vraag naar de waarde van de waarheid en naar de 
positie van de rede wordt aan de noodzaak van beide in pragmatisch opzicht niet 
getornd. 
 
2.2 Filosofie en literatuur: fictionering van waarheden 
 
In een uitweiding over het vervagend onderscheid tussen filosofie en literatuur bij 
Derrida stoot Habermas op een tegenstelling die zich in het hart van de oppositie 
filosofie-literatuur verbergt: waarheid-fictie. Of ontologisch geformuleerd: zijn-
schijn. Het ligt voor de hand dat hij het fictiebegrip aangrijpt om de kentheoretische 
status - cruciaal voor zijn poging de 'Selbstdementi' te situeren - van Derrida's 
denken te bepalen. De scherpste kritiek op Habermas' verwerking van Derrida's 
gedachtengoed is door Derrida zelf gegeven in Limited Inc. a.b.c. (1988)250. Daarin 
gaat Derrida in discussie met de taalfilosoof John Searle over onder andere de 
filosofische vooronderstellingen van het werk van Austin. Ik kan hier nog niet in 
details treden, omdat de belangrijkste noties van Derrida's deconstructivistische 
arbeid - zoals de rol van de herhaling binnen de betekenisgeving: de zogenaamde 
iterabiliteit - nog niet zijn uitgewerkt. Om Habermas' kritiek te pareren is dit echter 
niet nodig. 
 Jonathan Culler, die veelvuldig door Habermas wordt aangehaald, laat in zijn 
On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism (1983) zien hoe 
Derrida de door Austin geïntroduceerde opposities als constatieve versus performa-
tieve taaluitingen en serieus versus parasitair taalgebruik eerst omkeert en ver-
volgens ontwricht. Hij maakt bezwaar tegen Searles kenschets van Derrida's quasi-
begrippen als iterability, citationality en parasitism als opportuun en diffuus. 
Terwijl Searle meent dat tussen gebruiken en noemen van deze termen in een 
vertoog een fundamenteel verschil is, toont Culler aan dat Derrida's kritiek zich 
precies op de hiërarchische verhouding binnen "the distinction between use and 
mention" richt.(Culler 1983: 119) Derrida verdedigt de these dat Austin enerzijds de 
bewustzijnsfilosofische instantie bij uitstek - het intentionele subject - dat hij eerst 

250 Zie: Jacques Derrida, Limited Inc., a.b.c.. (1977/1988). 
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heeft weggeredeneerd, later weer binnen moet halen, en anderzijds toch weer het 
aanvankelijk gekritiseerde fundamentele verschil tussen serieus en parasitair moet 
introduceren om zijn theorie over performatieve taaldaden te onderbouwen. Op de 
achtergrond speelt zich de discussie over het onderscheid tussen filosofie en 
literatuur af. Daarover merkt Culler op: 
 
 "If serious language is a special case of non-serious, if truths are fictions whose 
fictionality has been forgotten, than literature is not a deviant, parasitical instance of 
language. On the contrary, other discourses can be seen as cases of a generalized 
literature, or archi-literature"(Culler 1983: 181). 
 
Habermas doet weinig moeite om de nietzscheaanse these van de metaforiciteit van 
de logica, die Derrida's deconstructie schraagt251, te doorgronden en van binnenuit te 
ontmantelen. Habermas' argument dat er om te kunnen 'spelen' met de in taal 
verankerde betekenissen 'sprachspielübergreifende Idealisierungen'(Habermas 1985: 
234) vereist zijn, wordt hier niet mee weerlegd. Echter, het omgekeerde is evenmin 
het geval, zodra we ons op het quasi-transcendentale vlak van de geldigheids-
aanspraken begeven. Dat in het dagelijks leven als vanzelfsprekend uitgegaan wordt 
van een 'lebensweltkonstitutives Vorverständnis'(Habermas 1985: 232) betekent nog 
niet dat deze 'versteende', gefixeerde metaforen, eenmaal in een filosofisch vertoog 
ingevoerd, juist bij gratie van een problematisering hun werking blijken te kunnen 
uitoefenen. 
 
 "Der Raum der Fiktion, der sich mit dem Reflexivwerden der sprachlichen 
Ausdrucksformen öffnet, resultiert aus dem Unwirksamwerden der illokutionären 
Bindungskräfte und jener Idealisierungen, die einen verständigungsorientierten 
Sprachgebrauch möglich machen - und damit eine über die intersubjektive Anerken-
nung kritisierbarer Geltungsansprüche laufende Koordinierung van Hand-
lungsplänen."(Habermas 1985: 240) 
 
Hier komt het volgens Habermas op aan: het probleemoplossende gehalte van de 
filosofie wordt teniet gedaan ten gunste van een wereldontsluitende functie, die 
eigen is aan de kunst. Hiermee vindt een "Ästhetisierung der Sprache"(Habermas 
1985: 240) plaats in de meest pejoratieve zin van het woord esthetisch: ik stond erbij 
en ik keek ernaar. 

251 Zie: "La mythologie blanche. La métaphore dans le texte philosophique" in: Marges de la 
philosophie (1972), pp. 247-324. De verwevenheid wordt hier als volgt getypeerd: "Ni une rhétori-
que de la philosophie ni une métaphilosophie ne paraissent ici pertinentes, telle est donc 
l'hypothèse. Pourquoi pas, en premier lieu, la rhétorique comme telle? Chaque fois qu'une rhétori-
que définit la métaphore, elle implique non seulement une philosophie mais un réseau conceptuel 
dans lequel la philosophie s'est constituée. (...) Le défini est donc impliqué dans le définissant de la 
définition"(Derrida 1972a: 274). 
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 Maar is dit zo? In het later geschreven nawoord bij Limited Inc. a.b.c. stelt 
Derrida, naar aanleiding van Habermas' kritiek op het vervagende onderscheid 
tussen filosofie en retoriek en de aantijging dat hij van het 'primaat van de retoriek' 
uitgaat:  
 
 ".... I defy Habermas to prove the presence in my work of that 'primacy of 
rhetoric' which he attributes to with the three propositions that follow and which he 
then purports to criticize. (...) For if Habermas had taken even the slightest care to read 
me or made any attempt to cite me, he would have seen that the 'links' as well as the 
distinctions between quotability, repeatability and fictionality are abundantly and, I 
dare to believe, clearly justified in Limited Inc"(Derrida 1988: 157). 
 
Derrida wijst Habermas subtiel op een variant van een 'performative Widerspruch' 
die diens analyse van het communicatieve handelen verbergt: de toon en retoriek 
ervan zouden juist getuigen van het tegendeel van een openheid die zo kenmerkend 
zou moeten zijn voor het communicatieve handelen. Maar mis-schien gaat het hier 
niet zozeer om een performatieve tegenspraak, als wel om de suggestie van de 
onwaarachtigheid als massieve mogelijkheid van het communicatieve handelen.  
Uiteindelijk levert het door Derrida bewust doorbroken soort-onderscheid tussen 
literatuur en filosofie hem op z'n zachtst gezegd een berisping op: "ihr entspricht die 
Verleugnung eines autonomen Reichs der Fiktion"(Habermas 1985: 240). De 
volgens Habermas vernietigende kritiek is tenslotte het reeds geciteerde 
"Unwirksamwerden der illokutionären Bindungskräfte und jener Idealisierungen, die 
einen verständigungsorientierten Sprachgebrauch möglich machen..."(Habermas 
1985: 240). 
 Maar het is nog maar de vraag of 'sprachspielübergreifende Idealisierungen' 
die de communicatie tussen sprekers mogelijk maken, door Derrida worden ontkend. 
Wel is duidelijk dat een formele analyse ervan niet Derrida's aandacht heeft. Zijn 
(post)structuralistische inzichten in het differentiële karakter van de betekenisgeving 
sluiten niet uit dat er een wankel betekenisevenwicht bestaat dat in de ervaring van 
de sprekers als uitgangspunt van communicatie dient. Dat dit evenwicht regelmatig 
verbroken wordt, dat met andere woorden deze betekenissen door de communicatie 
zelf geproblematiseerd worden en spreken daardoor ex negativo een 'welters-
chließende Funktion'(Habermas 1985: 237), eigen aan de poëzie, op zich neemt, is 
voor Derrida doorslaggevender. Misschien is dat de reden waarom bij hem niet 
zozeer het probleemoplossende karakter van het communicatieve handelen alswel de 
zichzelf problematiserende werking van de schriftuur voorop staat.252

252 De vraag die zich onmiddellijk opdringt, is natuurlijk die naar het nut van zo'n inzet. Is het 
nodig in een periode waarin de problemen zich op blijven stapelen, de filosofie zo in te zetten dat 
deze probleemcomplexen zich alleen maar verdubbelen? Dat het hier om een geheel ander soort 
problematiseringen gaat, zal duidelijk worden. Het 'nut en het nadeel' van deze problematiserings-
strategieën zal in het laatste hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen. 
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 Bovendien is het van belang zich Derrida's filosofische inzet voor ogen te 
houden. Het gaat daarbij in eerste instantie om de receptie van filosofische teksten. 
Hij accentueert het vrijkomen van betekenissen die er nimmer door de schrijvers in 
zijn gelegd, maar die wel degelijk de probleemstelling en het 'probleemoplossende' 
gehalte van de tekst beïnvloeden. Het laatste artikel van Nachmetaphysisches 
Denken gaat eveneens over het onderscheid tussen filosofie en literatuur. Daarin 
stelt Habermas dit receptie-esthetische aspect aan de orde. Hij analyseert daartoe 
een boek van Italo Calvino - Als op een winternacht een reiziger - waarin dit soort-
onderscheid eveneens wordt gekritiseerd en waarin de ontwrichting van de oppositie 
daadwerkelijk wordt voltrokken. Habermas' commentaar maakt duidelijk hoe het 
viseren van een extra-discursieve dimensie als het ware een synthetiserende werking 
in gang zet: 
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 "In dieser Sehnsucht, alles Subjektive abzustreifen, zur unpersönlichen 
Schreibkraft zu werden, spricht sich beides aus: die genuine Erfahrung des Prozesses 
der Welterschließung, jener sprachlichen Innovation, die uns das Geschehen in der 
Welt mit anderen Augen sehen läßt; aber auch der Wunsch, diese ästhetische 
Erfahrung zu überziehen, den Kontakt mit dem Außeralltäglichen zu totalisieren, das 
Alltägliche zu absorbieren. Alles was sich in der Welt an Problemen auftürmt, gelöst 
und verfehlt wird, soll zur bloßen Funktion der Öffnung immer neuer Erfahrungshori-
zonte und anderer Blickweisen herabgesetzt werden"(Habermas 1988: 254). 
 
Habermas voegt eraan toe, dat de overeenkomst tussen Calvino's inzicht en Derrida's 
"ästhetischer Kontextualismus"(Habermas 1985: 241) niet toevallig is.  
 Waar hij misschien ongewild de vinger op legt, is een verschuiving binnen 
de filosofie van de produktie van teksten door een individu dat door zijn schrijfact 
een intentioneel subject wordt, naar de receptie ervan door lezende individuen wier 
wereldbeeld ontregeld en getransformeerd wordt. In deze receptie komen andere 
betekenissen vrij dan aanvankelijk geïntendeerd zijn. In "die gegen den Strich 
gekämmten Texte"(Habermas 1985: 222) van Derrida wordt 'der blinde Fleck' 
geopenbaard die de auteurs - in De la grammatologie: Rousseau, Hegel, Husserl - 
nimmer konden zien, netzomin als Derrida de betekenissen van zijn eigen teksten 
definitief kan vastleggen. Dat wij desalniettemin Derrida's boeken kunnen lezen, er 
over kunnen discussiren en als gevolg van deze discussie zelfs op een andere manier 
naar de wereld en andere individuen kunnen kijken, wordt niet tegengesproken door 
Habermas' kritiek: een filosofische tekst zou deze blinde vlek slechts tonen, zodra 
deze als een literaire tekst wordt gelezen. 
 De reflectie op het recipiëren van een tekst levert nieuwe gezichtspunten op. 
Misschien is Habermas een nog te modernistisch denker die niet in staat deze 
inzichten op waarde te schatten, omdat hij nog vanuit het produceren denkt. Hij 
waardeert teksten grotendeels vanuit de gedachte dat daarin verhelderende inzichten 
aan nog niet geheel mondige burgers worden doorgegeven. Dit blijkt wanneer hij 
Calvino erop wijst dat uiteindelijk, ondanks alle ingenieuze verdubbelingen en 
perspectivische verschuivingen in diens tekst - de ik van auteur, romanfiguur en 
lezer volledig verstrengeld raken en "am Ende der Autor doch der einzige Regisseur 
dieser Welt (bleibt) und von oben auf den Leser und seine Leserin 
herab(schaut)..."(Habermas 1988: 260). 
 Het vervagende onderscheid tussen fictie en waarheid, waardoor volgens 
Habermas de grond onder de 'Geltungsansprüche' wordt weggegraven, maakt dat er 
sprake is van een esthetisering van het filosofisch spreken en schrijven. Maar is het 
niet tevens zo dat hiermee, zoals bij Rorty, aan literatuur een veel grotere 
zeggingskracht wordt toegemeten? Habermas verwijst inderdaad naar 'der behut-
same Kontextualist'(Habermas 1988: 176) Rorty en verzucht: "Man sieht, wie das 
Nietzscheanische Pathos einer ins Linguistische gewendeten Lebensphilosophie die 
nüchternen Einsichten des Pragmatismus vernebelt"(Habermas 1985: 242). Rorty's 
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verwijt aan Habermas' adres als zou deze nog steeds "the traditional story (...) of 
asymptotic approach to foci imaginarii" voorstaan, pareert de laatste in 
Nachmetaphysisches Denken door lichtelijk ironisch op te merken dat de behoed-
zame contextualist "strikt jede Idealisierung vermeiden (muß) und am besten auch 
auf den Begriff der Rationalität verzichten; denn 'Rationalität' ist ein Grenzbegriff 
mit einem normativen Gehalt, der die Grenzen jeder lokalen Gemeinschaft in 
Richtung auf eine universale überschreitet"(Habermas 1988: 176). Dat in deze 
ietwat schampere opmerking misschien wel eens meer waarheid blijkt te zitten dan 
Habermas vermoedt, wil ik aan de hand van een zeer gedetailleerde analyse van zijn 
kritiek op Foucault duidelijk maken. 
 In ieder geval meent Habermas dat bij Derrida het project van de Verlichting 
als een accumulatieve progressie van collectieve leerprocessen wordt afgeblazen. 
Maar gebeurt dit inderdaad? Habermas' invulling van het begrip emancipatie noopt 
tot een bevestigend antwoord. Het is echter niet geheel ondenkbaar dat het 
universele emancipatieproces in een veelheid van emancipatoire leerprocessen 
uiteenwaaiert. Deze fragmentatie zou wel eens kunnen samenhangen met de 
complexe informatiestructuur van een mediagerichte consumptiemaatschappij, 
waarin op geopolitiek niveau nog slechts in termen van overleving wordt gedacht. 
Door differentiedenkers wordt wellicht een andere invulling gegeven aan het 
verschijnsel 'emancipatie', misschien zelfs aan het 'kritisch leren'. Dat Habermas als 
goede modernist daar niet aan wil, zegt meer over zijn dogmatisering van een 
bepaald type emancipatie-denken dan over het werk van denkers die ten opzichte 
van het emancipatieproces opnieuw en anders proberen te denken. 
 
3 Habermas' kritiek op Foucault: kritische presentatie 
 
De omslag in Foucaults denken van een archeologie van het weten naar een 
genealogie van de macht zou ingegeven zijn door de aporieën, waarop Foucault aan 
het eind van de zestiger jaren in zijn eigen werk zou zijn gestoten. Habermas legt 
zich erop toe, het aporetische karakter van de vertoogsanalyse, met name de 
uitwerking daarvan in Les mots et les choses, op te sporen.  
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 "Ich werde (...) der Frage nachgehen, ob es Foucault gelingt, in der Form einer 
archäologisch ansetzenden, zur Genealogie erweiterten Geschichtsschreibung der 
Humanwissenschaften eine radikale Vernunftkritik durchzuführen, ohne sich in den 
Aporien dieses selbstbezüglichen Unternehmens zu verfangen."(Habermas 1985: 290) 
 
De conclusie luidt steevast:  
 
 "Foucault kann nicht alle jene Aporien, die er der Subjektphilosophie 
vorrechnet, in einem der Subjektphilosophie selbst entlehnten Begriff der Macht zum 
Verschwinden bringen. So nimmt es nicht wunder, daß dieselben Aporien in einer als 
Antiwissenschaft deklarierten Geschichtsschreibung, die sich auf einen derart para-
doxen Grundbegriff stützt, auch wieder aufbrechen"(Habermas 1985: 323; crsf. ho). 
 
Aan deze eindconclusie kan reeds worden afgemeten wat Habermas' inschatting van 
Foucaults machtsanalytiek is: blijkbaar verschilt deze notie in niets van het 
machtsbegrip dat door Marx, in navolging van politieke denkers als Hobbes en 
Machiavelli is toegepast in zijn analyse van de maatschappelijke verhoudingen. 
Hoewel Habermas en de 'contra-kantiaanse'(Oosterling 1989: 17) Foucault hun 
denken op Kants kritische project enten en het filosofische werk van Habermas 
evenals bij Foucault het geval is in een kritische relatie tot Hegels denken staat253, 
gaat de eerste evenals Kant uit van een driedeling van de vermogens. Terwijl 
Foucault Nietzsches opvatting van de wil als veelheid van willen tot macht tot 
uitgangspunt neemt, smeedt Habermas Kants inhoudelijke rationaliteitsbegrip om tot 
een formele procedure. Daardoor is er geen sprake meer van een driedeling met 
autonome geldigheidsaanspraken. Overeenkomstig één van de door hem geconsta-
teerde kenmerken van het huidige denken - 'Situierung der Vernunft'(Habermas 
1988: 14) - wordt substantiële rationaliteit getransformeerd tot een 'procedurele 
rationaliteit', die formeel de scheiding van autonome sferen doorkruist. Er vindt, 
zoals Bernhard Waldenfels het noemt, een 'désubstantialisation de la raison' plaats:  
 
 "... pour Habermas la substance de la raison s'est décomposée définitivement. 
Il n'y a plus une raison substantielle au sens de Hegel. (...) La raison s'affaiblit et 
devient une simple rationalité. Cette qualité, on peut l'attribuer qu'à des personnes et 
qu'à des énonciations en tant qu'elles prétendent à une validité, qu'il s'agisse de la 
vérité, la rectitude ou la veracité. En ce sens, il n'y a plus de rationalité dans les choses 
ou dans le monde"(Waldenfels 1986: 475-6). 
 
Kortom, de post-metafysische leefwereld waarover Habermas spreekt, is niet 

253 Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'(1968) begint met een opstel over Hegels "Philosophie 
des Geistes" uit de Jenaperiode en in het in 1971 verschenen Wozu noch Philosophie? wordt 
Hegels denken als de sluitsteen van het tijdperk van de grote filosofie gepresenteerd. 



 9. 'Selbstdementi' van het denken 
 

 

 

 
 391 

  

rationeel op zich, maar altijd gerationaliseerd. Rationaliteit heeft voor alles een 
performatieve grond.  
 In tegenstelling tot Habermas vindt er bij Foucault eerder dan een doorkrui-
sing van de verdeling, een versplintering van rationaliteit plaats: aanvankelijk op 
basis van zijn methodisch gebruik van de discontinuïteit en de contradictie, later 
door zijn nietzscheaans genspireerde affirmatie van differenties. Rationaliteiten 
worden geproduceerd door, in en als vertogen die niet meer vanuit een overkoepe-
lende, ontologisch bepaalde rede gefundeerd, hoogstens retrospectief archeologisch 
ge(re)construeerd kunnen worden.  
 Maar Foucault verwerkt de kantiaanse vermogens op nog een andere wijze. 
Zijn oeuvre overziend blijkt dit zich vanuit retrospectief volgens een kantiaanse 
verdeling te hebben ontvouwd. Kennen, willen en voelen komen ieder op zich terug 
in zijn theoretische verschuivingen: van savoir (kennen) via pouvoir (willen) naar de 
esthetische zelfzorg (voelen). De parallellie is echter slechts schijn. Waldenfels 
merkt terecht op, dat  
 
 "dans ces trois dimensions un lecteur hâtif écoutera peut-être l'harmonie des 
sphères qui sort des trois mondes formels de Habermas, mais ainsi on ferait violence à 
la polytonalité qui caractérise la rationalité selon Foucault; car entre les trois domaines 
il n'y a pas du tout de séparation nette"(Waldenfels 1986: 483). 
 
De drie domeinen overlappen, versterken of neutraliseren elkaar. Er is echter iets 
voor te zeggen dat ze door Foucault in de term 'ervaring' bijeen worden gezet.254

 Ondanks de vele verschillen, die hieronder uitgebreid aan bod zullen komen, 
zijn er toch ook duidelijke overeenkomsten in beider werk. Ook Habermas is 
namelijk de opvatting toegedaan, dat het onderscheid tussen het transcendentale en 
het empirische in een quasi-transcendentale analyse wordt ontkracht. Habermas en 
Foucault delen bovendien het inzicht dat deze transformatie zich uitsluitend in de 
taal voltrekt. En ten slotte staan de door Habermas gekritiseerde postmoderne 
denkers evenals hij in "ein Übergang von der Bewußtseinsphilosophie zur Sprach-
philosophie als neuem richtungsweisenden Denkparadigma"(Kimmerle 1988b: 110). 
Blijft deze wending naar de taal echter bij Habermas nog 'Vernunft-intern', bij 
differentiedenkers vindt er een overschrijding van de rationaliteitsgrenzen plaats, 
waardoor zich de afgrondelijke ruimte van een niet-discursieve dimensie opent. Dit 
betekent voor Habermas zoveel als "fatalistisch oder ekstatisch bei einem ganz 
Anderen Zuflucht zu suchen"(Habermas 1988: 16). Biedt Habermas de (inter)sub-
jectiviteit nog een toevluchtsoord in een taalpragmatische ruimte - "Weiterhin hat 
die linguistische Wende das Philosophieren auf eine festere methodische Grundlage 
gestellt und aus den Aporien der Bewußtseinstheorien herausgeführt"(Habermas 

254 Zie: L'Histoire de la sexualité II. L'Usage des plaisirs (1984), p. 10. Deze configuratie als 
'expérience' ligt ten grondslag aan de analyse in De opstand van het lichaam. Zie verder: Oosterling 
1989: 22 ev. 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie  
 

 

 

 
 392 

1988:16) - differentiedenkers lijken veeleer aan te sturen op een volledige ver-
strooiing ervan in een netwerk van vertogen. Deze zijn zich 'bewust' van hun eigen 
afgrondelijkheid. Terwijl het subject bij Foucault op de discursieve klippen van het 
vertoog te pletter slaat, meent Habermas de schipbreuk van het project van de 
moderniteit nog ten goede te kunnen keren: op "het vlot van de 'Medusa'" blijft men 
in gesprek over de juiste koers. 
 
3.1 Praktijkbegrip: savoir-pouvoir 
 
Habermas zet zijn kritiek op Foucaults werk in twee etappes uiteen. In een eerste 
artikel beperkt hij zich tot diens vroege werk. Een eerste indicatie voor een 
aporetische structuur vindt hij in de studie over de waanzin, waarin Foucault zich 
van de fenomenologie tracht los te maken. Daardoor is er nog sprake van een 
crypto-transcendentale, 'authentieke' ervaring, waarin Habermas het eveneens door 
hem afgewezen projekt van Adorno herkent: 
 
 "Diese Absicht weist in die Richtung einer Negativen Dialektik, die mit den 
Mitteln des identifizierenden Denkens aus dessen Bannkreis auszubrechen versucht 
(...) um diesen wenigstens aporetisch einzukreisen"(Habermas 1985: 282/3).  
 
Ondanks de vermelding van Foucaults latere zelfkritiek(Habermas 1985: 297), hecht 
Habermas aan deze zelfontkenningen nauwelijks enige methodische waar-de. Toch 
keren ze te stelselmatig en te regelmatig in Foucaults werk terug om het 
methodische karakter ervan te veronachtzamen. 
 Evenals in zijn bespreking van Nietzsche en Derrida kookt Habermas zijn 
these over de aporetische structuur van de machtstheorie in het eerste stuk rustig 
voor. Om de aporieën van de machtsanalytiek terug te kunnen voeren op het 
aporetische karakter van het vroegere werk wordt allereerst 'eine sachliche 
Kontinuïtät'(Habermas 1985: 284) tussen beide fasen in Foucaults denkontwikkeling 
'geconstateerd'. De frontale aanval wordt ingezet op het praktijkbegrip. Ik merkte ten 
aanzien van de 'oorspronkelijke handeling' in het voorwoord van Histoire de la folie 
reeds op, dat bij Foucault het vroege praktijkbegrip pas vanuit het latere machtsper-
spectief zijn specifieke contouren krijgt. Slechts door een retrospectieve lezing kan 
dit praktijkbegrip getraceerd worden. Als Habermas zonder bedenkingen de 
thematiek van de 'blik' als een 'concreet apriori' in Naissance de la clinique in 
verband brengt met de thematiek van het Benthamiaanse panopticum in Surveiller et 
punir gaat hij in de 'fout'. Foucaults zelfkritiek ten aanzien van de constituerende 
functie van de 'blik' - waar Habermas overigens vele malen op terugkomt (Habermas 
1985: 283/297/321) - mag een indicatie zijn voor het ontbreken van een substantiële 
relatie tussen dit 'concrete apriori' en het savoir-aspect van het latere praktijkbegrip. 
Deze koppeling vormt echter wel een cruciaal deel van Habermas' 
argumentatie.(Habermas 1985: 289) Maar hij ziet daarbij over het hoofd dat 
Foucault in zijn eerste werken, evenals hijzelf, ondanks zijn kritiek op dit 
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ideologiebegrip, naast een impliciet neo-marxistisch getint praxisbegrip nog een 
fenomenologische rest inzet. Als Habermas daaraan refereert beseft hij niet, dat het 
latere praktijkbegrip als savoir-pouvoir een volledige transformatie van dit praxis-
begrip inhoudt. Zijn schamperende opmerkingen over het door Foucault voorziene 
'einde van de politiek' bevestigen dit. Als er volgens Foucault geen 'richtige Seite' 
meer is, interpreteert Habermas deze opmerking terecht vanuit een these over het 
einde van de politiek: "... die Theorien, die das Verhältnis von Theorie und Praxis 
durchdacht haben, (sind) überholt"(Habermas 1985: 331). Het is echter de vraag of 
daarmee, zoals Habermas veronderstelt, ethisch en politiek handelen onmogelijk is 
geworden.  
 Aan het begin van zijn kritiek op de aporieën van de macht'theorie'255 komt 
Habermas direkt op het praktijkbegrip terug. Opnieuw ziet hij de specifieke inhoud 
ervan bij Foucault over het hoofd. Praktijk wordt namelijk niet opgevat als een 
instantie die tegenover de theorie staat, maar is reeds een verstrengeling van 
discursieve en niet-discursieve elementen. Slechts retrospectief kunnen vanuit hun 
werkingen beide elementen systematisch worden gescheiden. Macht als aspect van 
'savoir-pouvoir' heeft een nominalistisch karakter.(Foucault 1976: 123) Een andere 
'naam' - of in Nietzsches terminologie: 'Wort' - voor deze verstrengeling van discur-
sieve en niet-discursieve elementen als praktijk is 'subjectiviteit' of 'sexualiteit'. Ook 
deze worden door Foucault nadrukkelijk als praktijk, als een 'savoir-pouvoir', dat wil 
zeggen als een vertoogsmatig bepaalde omgang met een 'lichamelijkheid' 
gepresenteerd. 
Habermas echter blijft in termen van een (neo)marxistische verhouding van theorie 
en praktijk denken. Dit wordt door zijn eindconclusie versterkt. Aan een dergelijke 
opvatting ligt een machtstheorie ten grondslag, waarin macht als negatieve, repres-
sieve uitsluiting wordt opgevat. Dit klinkt door in zijn bewering, dat de genealogie 
"... die Herkunft der Diskursformationen aus Machtspraktiken (erklärt), die sich in 
einem 'Hasardspiel der Überwältigungen' miteinander verflechten"(Habermas 1985: 
300). Even daarvoor stelde hij: 
 
 "Ungeklärt bleibt allerdings zunächst das Problem, wie sich Diskurse, wissen-
schaftliche und andere, zu Praktiken verhalten - ob die einen die anderen steuern; ob 
ihr Verhältnis als Basis und Überbau oder eher nach dem Modell kreisförmiger 
Kausalität oder als Zusammenspiel von Struktur und Ereignis gedacht werden 
soll"(Habermas 1985: 285). 
 
De systematische verstrengeling, eigen aan de verhouding tussen (vertoogs)structuur 
en gebeurtenis (événement), ontgaat Habermas blijkbaar volledig. Impliciet verwijst 
deze dichotomie namelijk naar diverse methodologieën en verklaringsmodellen, die 
Foucault een voor een achter zich heeft gelaten: historisch-materialisme, hermeneu-

255 Habermas blijft Foucaults locale en altijd concreet toegespitste beschrijvingen van machts-
werkingen ten onrechte als 'theorie' aanduiden. 
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tiek en structuralisme. Dit heeft Habermas wel ingezien.(Habermas 1988: 13) Deze 
methodologieën hebben alle op hun eigen manier de kantiaanse dualiteit tussen het 
transcendentale en het empirische trachten op te lossen. Het is waar dat Foucault het 
empirisch-transcendentale 'doublet' als het specifieke kenmerk van de moderne 
episteme in Les mots et les choses nog op zo'n statische manier analyseert, dat hij 
zichzelf de verdenking op de hals haalt volledig in deze dichotomieën verstrikt te 
zitten. Maar juist naar aanleiding van de kritiek op dit statische gehalte laat hij de 
dichotomische categoriseringen na een zelfkritiek in het voorwoord tot de Engelse 
vertaling achter zich. (Foucault 1994: II.7-13) Zijn aanvankelijk te statische, 
structuralistisch gekleurde aanpak werkt hij om tot een anti-wetenschappelijke 
archeologie van het weten. Deze kan worden gezien als een radicalisering van de 
reeds in Les mots et les choses geëntameerde 'contre-sciences' linguïstiek, ethnologie 
en psycho-analyse. Ook daarin is de pseudo-wetenschappelijkheid van de 
menswetenschappen reeds losgelaten.(Foucault 1966: 391)  
 Op Habermas' parafrase van Foucaults analyse valt niets af te dingen: 
 
 "die Humanwissenschaften sind und bleiben Pseudowissenschaften, weil sie 
den Zwang zur aporetischen Verdoppelung des selbstbezüglichen Subjektes nicht 
durchschauen und den strukturell erzeugten Willen zu Selbsterkenntnis und Selbst-
verdinglichung nicht wahrhaben dürfen..."(Habermas 1985: 311).  
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Maar dan volgt niet de vraag naar de wijze, waarop eerst de contra-wetenschappen 
en vervolgens de archeologie als anti-wetenschap dit aporetisch bewustzijn hebben 
verwerkt. Nogmaals, Habermas wijst er terecht op, dat Foucault de mo-derne 
episteme als een aporetische structuur analyseert. Op de conclusie van zijn analyse 
valt niets af te dingen. Maar hij laat na eraan toe te voegen, dat Foucault deze aporie 
vanuit een retrospectieve analyse construeert, terwijl deze voor de desbetreffende 
denkers geenszins een voldongen feit was: hun epistemische bepaaldheid liet een 
dergelijke sprong over de eigen schaduw niet toe. Blijkbaar waren betekenis en 
geldigheid, zoals Habermas dat graag zou zien, niet zonder meer symmetrisch op 
elkaar terug te voeren. Door zo'n toevoeging zou zijn opmerking niet alleen van 
meer inzicht hebben getuigd in de historiciteit van de analyse van Foucault, maar 
bovendien zou een aanzet zijn gegeven tot het exactere bepaling van de kentheoreti-
sche status van diens arbeid. 
 
3.2 Savoir: archeologie als overwinning van de moderne aporie? 
 
Habermas maakt geen onderscheid tussen de negatief-kritische en creatief-affir-
matieve aspecten van Foucaults analyse. Hij vraagt zich af hoe in een archeologie 
van het weten en een genealogie van de macht Foucault de aporetische verdubbeling 
van een zichzelf legitimerend vertoog kan overwinnen:  
 
 "Mit der Wende zur Machttheorie verbindet Foucault nämlich die Erwartung, 
seine Forschungen aus jenem Zirkel herauszuführen, in dem die Humanwissen-
schaften hoffnungslos gefangen seien"(Habermas 1985: 323). 
 
Foucaults genealogische onderneming zou aan dezelfde aporieën ten onder gaan. 
Habermas' kritische analyses monden uit in een eenvoudige constatering: "Die 
wahrheitsermöglichenden Bedingungen können selber weder wahr noch falsch 
sein"(Habermas 1985: 299). In zijn terminologie impliceert dit een 'performative 
Widerspruch': aan de geldigheidsaanspraak van waarheid, constitutief voor het 
domein van de wetenschap, wil Foucault niet meer tegemoet komen, maar ze wordt 
tegelijkertijd wel voorondersteld. Daarom "verstrickt Foucault sich in Aporien, 
sobald er erklären soll, wie das zu verstehen ist, was der genealogische Geschicht-
schreiber selber tut"(Habermas 1985: 325) Zijn kritische terminologie verraadt het 
door Habermas beoogde (inter)subjectivistische praktijkbegrip, waarin kennis en 
macht elkaar niet in- maar uitsluiten. 
 De spanning tussen waarheid en fictie, die Habermas bij Derrida aan de orde 
stelt, blijft hier vreemd genoeg onbesproken. Wel wordt er in kritische zin op een 
grondeloosheid gewezen: "im Hinblick auf seine eigene genealogische Ge-
schichtsschreibung denkt er (Foucault, ho) nicht genealogisch"(Habermas 1985: 
316). De legitimatiekwestie verdwijnt uit zicht. Maar even verder wordt toch weer 
opgemerkt dat Foucault "zu diesem Zweck die genealogische Geschichtsschreibung 
auf sich selber anwendet" (Habermas 1985: 328). "Zu diesem Zweck" verwijst hij 
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naar de afgrenzing van de genealogie van de menswetenschappen als pseudoweten-
schappen. 
 Misschien had Habermas meer aandacht moeten besteden aan de terugke-
rende zelfkritiek die Foucault op zijn eigen stellingnames uitoefent. Misschien zou 
hij de perspectiefwisselingen die steeds worden voltrokken, meer aandacht moeten 
gunnen. Achter de onophoudelijke stroom zelfkritieken en verschuivingen zou 
weleens een genealogische intentie kunnen schuilgaan. Misschien is het een 
uitdrukking van een radicaal perspectivisme dat niet alleen ontwikkeling als 
continue verandering, maar ook de lezer van de verschillende werken serieuzer 
neemt, dan Habermas dit doet. Aan zijn nieuwsgierigheid naar dat "was der genea-
logische Geschichtsschreiber selber tut" en aan zijn verwijt "dass er (Foucault) im 
Hinblick auf seine eigene genealogische Geschichtsschreibung nicht genealogisch 
denkt" wordt in feite op een andere dan door hem begrepen en vereiste wijze tege-
moet gekomen. Deze afgrenzing kan slechts als een genealogisering van een 
genealogie worden ontwikkeld, maar deze kan nooit een rationele legitimatie zijn, 
hoogstens een 'principiële' differentiring of verstrooiing tonen, die gedragen wordt 
door een principiële openheid. 
 Voor Habermas is dit echter niet genoeg. Cruciaal in dit geschil is de invul-
ling van de term 'transcendentaal'. Hoewel hij inziet, dat het om "'transzendental' in 
einem schwachen Sinne" (Habermas 1985: 296) gaat, typeert Habermas de gene-
alogie als "transzendentalen Historismus, der Nietzsches Historismuskritik zugleich 
beerbt und überbietet"(Habermas 1985: 296). Maar Foucault zelf verleent deze 
epistemische positionering niet voor niets het ambivalente predicaat 'historisch 
apriori'. Als transformatie van het eerder gebruikte 'concrete apriori' keert het in het 
latere werk als 'dispositief' terug. Opvallend is dat de in deze begrippen 
geïnvesteerde aporetische spanning - hun limietgehalte - door Habermas nauwelijks 
wordt opgemerkt. Deze wordt in ieder geval op geen enkele wijze ter sprake 
gebracht. Foucaults verklaring voor de afgrondelijkheid van de eigen epistème moet 
Habermas wel tot de volgende conclusie:  
 
 "in dieser chaotischen Mannigfaltigkeit vergänglicher Diskursuniversen bleibt 
für irgendeinen übergreifenden Sinn kein Platz mehr. Der transzendentale Historist 
sieht wie in ein Kaleidoskop"(Habermas 1985: 297).  
 
Wat gebeurt in deze verstrooiing dat niet meer getroffen wordt door de eis van het 
'übergreifen'?  
 De 'transcendentale historist' kan dat wat zich 'voor' hem ontvouwt slechts 
gewaarworden door een onzichtbare lichtbron die zich 'achter' hem bevindt. In deze 
'Lichtung' van een blinde vlek - om het maar eens heideggeriaans te formuleren - 
wordt de onzichtbaarheid niet zozeer opgeheven alswel 'uitgelicht', terwijl Habermas 
erop uit lijkt te zijn toch weer in kantiaanse zin het onzichtbare zichtbaar te 
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maken.256

 Foucault, zo zagen we reeds, heeft een specifieke opvatting over de verstren-
geling van mogelijkheidsvoorwaarden en onderzoeksresultaten: een relatie die op 
het eerste gezicht tautologisch lijkt, maar die bij nadere beschouwing een spanning 
tussen het empirische (effect, object) en het transcendentale (mogelijkheidsvoor-
waarde, subject) betreft die niet in een nieuwe hiërarchisering, een nieuw meta-
standpunt kan worden opgelost. Dat binnen deze spanning leerprocessen kunnen 
plaatsvinden wordt daarmee niet uitgesloten. Het is alleen de vraag, waardoor deze 
leersprocessen gestuurd worden en waartoe ze zullen leiden. 
 Uiteindelijk is Foucault teveel nietzscheaan om van een zelfstandige objecti-
viteit uit te gaan. Habermas' bewering dat "die Genealogie des Wissens257 sich zur 
wahren Objektivität der Erkenntnis erheben soll"(Habermas 1985: 322) komt geheel 
voor zijn rekening. Dat Foucault nimmer in termen van waarheid over zijn eigen 
onderzoeksresultaten spreekt en zeker geen objectiviteit of waarheid claimt, kan 
eenvoudigweg geconcludeerd worden uit een citaat, dat Habermas verderop zelf 
aanhaalt:  
 
 "Die historische Analyse dieses grossen Wissenwollens der Menschheit macht 
sichtbar, daß es keine Erkenntnis gibt, die nicht auf Ungerechtigkeit beruht (und dass 
es daher in der Erkenntnis kein Recht auf Wahrheit und keine Begründung des 
Wahren gibt)"(Habermas 1985: 327).  

256 Bij Derrida speelt de thematiek van 'la visibilité de l'invisibilité'(Derrida 1993a: 165) een door-
slaggevende rol in zijn 'analyse spectrale' van de 'spoken van Marx': "Le spectre, comme son nom 
l'indique, c'est la fréquence d'une certaine visibilité. Mais la visibilité de l'invisible. Et la visibilité, 
par essence, ne se voit pas, c'est pourquoi elle reste epekeina tes ousias, au-delà du phénomène ou 
de l'étant. Le spectre, c'est aussi, entre autres choses, ce qu'on imagine, ce qu'on croit voir et qu'on 
projette..."(Derrida 1993a: 165). Het spook als 'revenant' is een variant van de schijn die na de 
uitputting van "het politiek prikkelings-potentieel van de utopie van de arbeiderssamenleving"(Ha-
bermas 1985: 152), waartegenover Habermas als tegenzet nog een 'contrafacticiteit' plaatst, het 
collectieve handelen een nieuwe impuls zou kunnen geven. 

257 Wie heeft deze koppeling overigens gemaakt: spreekt Foucault niet over een archeologie van 
het weten en een genealogie van de macht, waarvoor hij de taken voorts zeer strikt afgrenst. Zie: 
Foucault 1984a: 17-8. 
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'Objectiviteit' is, nietzscheaans geformuleerd, hoogstens een naam voor een zo groot 
mogelijk aantal elkaar kruisende perspectieven. Bij Foucault vormen ze tezamen een 
waarheidsspel. Dit onderscheidt zich van het wittgensteineaanse taalspel: het eerste 
kan niet worden gekozen, omdat - en dit zal bij Lyotard verder aan de orde worden 
gesteld - de regels ervan zich pas achteraf laten 'her'kennen als determinanten van 
het gedrag. In deze later door Foucault gentroduceerde term komen niet alleen 
waarheid en fictie samen, maar worden beide tevens begrepen als een praktijk. Het 
vergt slechts één stap om van deze praktijk naar 'subjectiviteit' als een waarheidsspel 
te komen: het sprekende subject valt samen met het spel. Raulet geeft een, hoewel 
licht metafysisch getinte, hoogst interessante beschrijving van een postmodern waar-
heidsspel: "Doch gerade da, wo Fiktion und Realität ineinander übergehen, lässt sich 
das Wesen der Postmoderne erkennen"(Raulet 1988: 128). Als de door Habermas 
gethematiseerde relatie tussen leefwereld en systeem zo wordt begrepen, kan de 
theorie van het communicatieve handelen eveneens als een waarheidsspel worden 
opge-vat: als een transformatie van realiteit in fictie en van fictie in realiteit worden 
begrepen. 
 Waarheid speelt in Habermas' optiek een specifieke rol: als aanspraak en als 
uitkomst van een in een communicatieve, machtsvrije spreeksituatie ontstane 
consensus omtrent de geldigheid van feiten. Foucaults 'waarheid' wordt vanuit deze 
optiek een positie toegedicht, die Habermas zelf meent te hebben overwonnen: als 
resultaat van een overeenstemming tussen oordelen en dingen of standen van zaken. 
Deze op correspondentie steunende waarheidsaanspraak die vervolgens in een 
consensustheorie wordt verankerd, veronderstelt echter nog steeds een empirische 
ontologie en een instrumentele vorm van handelen die op beheersing en niet op 
communicatie is gericht. Habermas meent beide te hebben overwonnen. Bij 
Foucault constateert hij uitsluitend een simpele omkering, waardoor er nog steeds 
sprake is van een "Machtsabhängigkeit van Wahrheit" (Habermas 1985: 323). 
 
3.3 Pouvoir: machtsbegrip  
 
"Macht ist das, womit das Subjekt in erfolgreichen Handlungen auf Objekte 
einwirkt."(Habermas 1985: 323) Uit deze definitie van Habermas wordt onmid-
dellijk duidelijk dat het hier om een instrumentele machtsuitoefening gaat. Foucaults 
machtsbegrip is volgens hem een "ganz und gar unsoziologischer Begriff der 
Macht"(Habermas 1985:292). Dat klopt. Blijkbaar hanteert Habermas zelf een 
'sociologisch' machtsbegrip, hetgeen zijn voortdurende verwarring van beide 
begrippen verklaart. Hij ziet wel in dat een sociaal-psychologische verklaring van de 
ontstaansgeschiedenis ervan ("die Enttäuschung über die fehlgeschlagene Revolte 
von 1968"(Habermas 1985:292/301-2)) niet volstaat om Foucaults "paradoxes 
Unternehmen" te duiden.(Habermas 1985: 302) 
 Het machtsbegrip, zo stelt hij, kan slechts één functie vervullen: óf het is een 
empirisch begrip óf "in der Genealogie Foucaults (...) zunächst ein Synonym für 
diese reine strukturalistische Tätigkeit". Om alles nog iets duidelijker te maken 
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voegt Habermas eraan toe dat "sie denselben Platz einnimmt wie bei Derrida die 
'Différance'"(Habermas 1985:300). Hoewel er zekere overeenkomsten tussen 
Foucaults machtwerkingen en de Derrideaanse 'différance' bestaan, is de eerste 
opmerking naar mijn mening niet terecht, hoewel begrijpelijk vanuit Habermas' 
kenschets van differentiedenkers als 'poststructuralisten'(Habermas 1988:13). Macht, 
of beter: machtswerkingen zijn immanent aan concrete processen, die geen 
structuralistische abstractie toelaten. Dit zou immers een transcendentie van de 
quasi-transcendentale voorwaarden van de concrete praktijken impliceren. Dat had 
Foucault na Les mots et les choses verworpen. Zijn machtsbegrip is juist 
voortgekomen uit een kritiek op het structuralisme. Foucaults machtsbegrip poogt de 
tegenstelling tussen structuralistische en subjectivistische - respectievelijk 
systeemtheoretische en handelingstheoretische - interpretaties te ontk-
rachten.(Couzens Hoy 1986: 128) Dit leidt vanzelfsprekend tot een ambivalente, 
zelfs paradoxale terminologie: macht wordt een niet-subjectief, maar intentioneel, 
strategisch dispositief, dat 'nominalistisch' wordt opgevat. In een iets toegankelijker 
terminologie: 'macht' is, evenals dit bij 'discontinuïteit' het geval is, vóór alles een 
heuristisch begrip. Voor een juist inzicht in Foucaults machts'begrip' dient te worden 
ingezien, dat niet subjecten op elkaar macht uitoefenen, maar dat handelingen op 
handelingen - of in de nietzscheaanse interpretatie van Langes these: krachten op 
krachten - inwerken. Het gaat hier om een 'microfysica' van de macht. 
 Het emancipatieproces lijkt onvermijdelijk ontkracht te worden door Fou-
caults analyse van machtswerkingen. De onlosmakelijke band tussen kennis en 
macht - of habermasiaans gesteld: belang - krijgt de vorm van een savoir-pouvoir. 
Couzens Hoy wijst erop dat Habermas, ondanks diens kritiek op de traditionele 
ideologiekritiek waarin kennis nog tegenover macht wordt geplaatst, en ondanks zijn 
benadrukking van de wisselwerking tussen kennis en belangen258, nog wel degelijk 
erkent dat "emancipation from power is a fundamental interest of knowledge 
acquisition."(Couzens Hoy 1986: 132) Het empirische argument dat marxistische 
noch liberalistische vrijheidnoties tot een grotere vrijheid hebben geleid, is voor 
Habermas niet steekhoudend. Zijn vrijheidnotie is nog kantiaans, terwijl Foucault 
een geheel andere vrijheidnotie viseert. Wat ik in de De opstand van het lichaam een 
revolterende lichamelijkheid heb genoemd en wat door sommigen uitgelegd is als 

258 Zie: "Erkenntnis und Interesse" in: Technik und Wissenschaft (1968). In dit vroege essay waar 
in een topologie van de wetenschappelijke arbeid de aanzetten tot de latere Diskurs-analyse voor-
handen zijn, typeert Habermas in een kantiaanse wending de verinnerlijking van de mythisch-
griekse goden in de 'ziel' van het laat-griekse individu als volgt: "Wenn wir aber Triebe und 
Affekte, die den Menschen in die Interessenzusammenhänge einer unsteten und zufälligen Praxis 
verstricken, unter diesem Gesichtspunkt auffassen, dann gewinnt auch die Einstellung reiner 
Theorie, die Reinigung eben von diesen Affekten verspricht, einen neuen Sinn: interesselose An-
schauung meint dann offensichtlich Emanzipation."(Habermas 1968: 153) Deze 'Katharsis' wordt 
nu "durch Theorie im Willen der Individuen selber"(Habermas 1968: 154) bereikt, wat een nieuwe 
fase in de emancipatie aangeeft. 
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een nostalgische geste259 lijkt mij het negatief-kritische aspect van deze 
vrijheid.(Oosterling 1989: 62-5/136-140) Deze momentane vrijheidservaring 
probeert Foucault in zijn 'levensstijl'notie te positiveren, zonder weer terug te vallen 
in een bewustzijnsfilosofische positie. De individuele vrijheidservaring wordt door 
Foucault dus niet ontkend. Een dergelijke ontkenning zou door zijn eigen 
intellectuele arbeid worden ondergraven, wat Habermas' argument van een 
performatieve tegenspraak zou doen gelden. Evenmin wordt de als noodzaak 
ervaren synthetiserende activiteit die differentiedenkers de kunst toemeten, van de 
hand gewezen. Foucaults levensstijl-notie getuigt echter van een poging deze 
stilering anders te denken. Evenals dit voor leerprocessen geldt, gaat het daarbij om 
een verstrooiing en een differentiëring die slechts kunst-matig kan worden omvat of 
overspannen. Primair in deze stilering staat een omgang met een nimmer op te 
lossen spanning. 
 Couzens Hoy wijst eveneens op dit agonisme en op de nominalistische waar-
de van het begrip 'vooruitgang': "Foucaults abjuration of the rhetoric of progress 
must be understood, then, as a methodological consequence of his pragmatic 
nominalism."(Couzens Hoy 1986: 139; crsf. ho) In sommige interviews verzet 
Foucault zich tegen de aantijging, als zou hij de mogelijkheid van vooruitgang 
ontkennen: "And I don't say that humanity does not progress"(Foucault 1994: 
II.750) Voor Couzens Hoy is de meest aannemelijke optie: 
 
 "although he (Foucault, ho) gives up the notion of universal progress, his pro-
gramme need not abandon the hope for emancipation, if by that one means the 
resistance at particular points to local exercises of power"(Couzens Hoy 1986: 145). 
 
 
 
 Intermezzo 1 
 
Dat deze emancipatie slechts als verstrooiing kan worden gedacht en dat de uitkomst 

  
259 Zie: Harry Kunneman, "Voorbij Foucault durven denken. Notities over de politieke betekenis 

van Foucaults werk" in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie 42, (1991), pp. 75-84: volgens Kunneman 
zou het gaan om een "presociale en ahistorische lichamelijkheid". Al het verzet wordt gesitueerd 
"in een daaraan voorafgaande buiten-historische lichamelijkheid" wat uiteindelijk resulteert in "een 
zelf uitgereikt brevet van politiek onvermogen"(Kunneman 1991: 83); Machiel Karskens heeft in 
het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1990) meer oog voor mijn pogingen om 
de ontologische implicaties te ontkrachten, maar blijkt zelf toch een zeer 'vleselijke' opvatting van 
het lichaam te hebben: hij herkent het lichaam slechts in mijn analyses van de performance-kunst. 
Dat ik met 'lichaam' precies op de 'verbeelding' van dat veld van intensiteiten doel waarop Foucault 
wees, toen hij sprak over "een gebied dat noch het lichaam, noch de ziel toebehoort" wordt door 
Karskens terecht geconstateerd. De daarop volgende opmerking als zou "dit lichaam als 
verbeelding eerder 'geestelijk' dan 'lichamelijk'"(Karskens 1990: 160) zijn, lijkt mij echter weer 
ingegeven door een dualisme dat Karskens' blik ongewild blijft rasteren. 
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van deze verstrooiing niet planmatig kan worden geanticipeerd, ligt voor de hand. 
Maar wat houdt een dergelijke 'gefragmenteerde emancipatie' of 'gedecentreerde 
ontwikkeling' nog in? Het lijdt geen twijfel, dat hedendaagse individuen hun eigen 
leven nog situeren tegen een toekomst, waarin het ideaal van 'het goede leven', zoals 
Habermas het bij voorkeur noemt, wordt geprojecteerd. Hoewel door de dagelijkse 
beslommeringen en door geopolitieke crises deze hoop voortdurend wordt 
ondergraven, kenmerkt - ondanks apokalyptische verwachtingen en historische 
trauma's - een eschatologische tonaliteit nog grotendeels de huidige 'zelf'ervaring. Al 
was het alleen maar, omdat de verzorgingsstaat met zijn therapeutische structuren zijn 
deficit niet durft te erkennen. Op het niveau van individuele zingevingsprocessen - die 
zich altijd tegen collectieve zingevingen aftekenen - worden nieuwe, verontrustende 
ervaringen dorgaans nog ingebed in reeds bestaande. Gegeven de nog werkzame 
'regulatieve fictie' van de vooruitgang dragen deze - om het iets meer karikaturaal te 
stellen - bij tot een gestage ontwikkeling of versnellen ze een onafwendbaar verval. Er 
is echter een houding denkbaar, van waaruit ont-zettende ervaringen van individuen 
anders worden gewaardeerd: deze zouden, hoe pijnlijk ze soms ook mogen zijn, op 
zich waardevol kunnen zijn. Daartoe hoeven ze niet in een groter plan of een breder 
kader worden geplaatst, maar kunnen ze op zeer beperkt locale schaal zinvol zijn, 
omdat ze wel degelijk oriëntatie en richting bieden. Na dat wat Lyotard "het einde van 
de Grote Vertellingen" heeft gedoopt, krijgen persoonlijke 'ontwikkelingen' wellicht 
nog slechts betekenis en richting binnen 'kleine verhalen'. Foucault heeft getracht dit 
te verduidelijken door te wijzen op nieuwe ervaringen in subculturen. Verzet tegen 
bestaande, vertoogsmatig bepaalde zingevingen en de ontwikkeling van nieuwe 
verhalen, die in hun onberekenbare effecten allerlei andere sociaal-politieke 
verbindingen genereren, spelen hierbij een belangrijke rol.260

 De band tussen het verleden, vanwaaruit de huidige zelfervaring nog als 
emancipatorische intentie wordt geduid, en een toekomst, waarin het goede leven zich 
nog steeds kan realiseren, wordt niet doorgesneden. Wel biedt zich een ander 
tijdsperspectief en een andere ervaring van tijd aan door de accentuering van een 
'onmogelijk' heden. Zat dit voorheen beklemd tussen verleden en toekomst, 
hedentendage wordt het in toenemende mate omwille van zichzelf - om het in post-
kapitalistische termen te verwoorden - 'geconsumeerd'. Toegegeven, als de ambiguïteit 
van een consumptie in bataillaanse zin - naast 'nuttig aanwenden' tevens 'excessief 
verteren' - niet doorklinkt, kan een dergelijke houding makkelijk als legitimatie van het 
triviale opsouperen van dat wat ons nog rest worden aangewend. Als deze con-
sumptie zich uitsluitend invoegt in een markteconomie is het povere resultaat een 
vegetatief bestaan, dat zich overgeeft aan een excessieve consumptie van steeds weer 
andere leefstijlen. In de holle kretologieën, waarin waren, waarheden en waarden 
worden aangeprezen die deze leefstijlen zouden schragen, klinkt, het speels-ironische 
gehalte ervan ten spijt, vaak nostalgisch het beeld van een verloren verleden of 
pseudo-idealistisch de belofte van het goede leven in een betere toekomst door. 

260 Zie verder: Oosterling 1989: hoofdstukken 10 en 11. 
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3.4 Presentisme, relativisme en cryptonormativisme 
 
Habermas' kritiek spitst zich toe op de onlosmakelijke band tussen het empirische en 
het transcendentale in het machtsbegrip, waardoor "die genealogische Geschichts-
schreibung deshalb (...) die paradoxen Folgen eines derart kontaminierten 
Grundbegriffs kaum verheimlichen kann"(Habermas 1985: 301). Het is besmet, 
omdat één begrip voor twee inzetten wordt gebruikt: als categorie om concrete 
ontwikkelingen empirisch te analyseren - het onderscheidt zich dan in geen enkel 
opzicht van een "funktionalistisch verfahrenden, historisch gerichteten Wissensso-
ziologie" - en als transcendentale categorie, als "ein konstitutionstheoretische 
Grundbegriff"(Habermas 1985: 317): 
 
 "Einen Ausweg aus der Subjektphilosophie kann dieser Ansatz schon deshalb 
nicht eröffnen, weil der Machtbegriff, der für die konträren Bedeutungskomponenten 
den gemeinsamen Nenner bieten soll, dem Repertoire der Bewusstseinsphilosophie 
selber entnommen ist. (...) Niemand entkommt jedoch den begriffsstrategischen 
Zwängen der Subjektphilosophie schon dadurch, dass er an deren Grundbegriffen 
Umkehrungsoperationen durchführt"(Habermas 1985: 322/3). 
 
Een overbekend argument duikt weer op: we hebben hier van doen met een 
omkering en daarmee verstrikking in dat wat wordt bestreden. Habermas' nadruk op 
de omkering strookt eerder met het vierde kenmerk van het huidige denken - 
"Umkehrung des Vorrangs der Theorie vor der Praxis"(Habermas 1988: 14) - dan 
dat het een adequate weergave van de taalstrategische operaties van differentie-
denkers zou zijn. Dat de omkering slechts een voorlopige strategie is, hoop ik in de 
voorgaande hoofdstukken afdoende te hebben aangetoond. 
 De kritiek wordt op een drietal punten toegespitst. Allereerst verwijt Ha-
bermas de genealoog een zeker presentisme, vervolgens schuift hij hem een 
verlammend relativisme in de schoenen en uiteindelijk beticht hij hem van crypto-
normativisme, dat wil zeggen van partijdigheid zonder dat duidelijk wordt welke 
positie wordt ingenomen. Het eerste punt leidt tot een "narzisstisch auf den Standort 
des Historikers ausgerichteten Geschichtschreibung, die die Betrachtung der 
Vergangenheit für die Bedürfnisse der Gegenwart instrumentalisiert"(Habermas 
1985: 327). 
Toch heeft Foucault zijn taak reeds voor 1970 geformuleerd als een reiniging van de 
geschiedschrijving "de tout narcisme transcendantal"(Foucault 1969: 265). Daarmee 
beoogde hij de vernietiging van een funderende, zelfreflexieve werkzaamheid van 
het subject. Habermas' term 'instrumentalisiert' suggereert nog de zelfbepaling of 
autonomie van het subject. Dat er sprake is van een andere betrokkenheid op het 
heden komt bij hem niet op. Juist een niet subject-gerichte 'inter-esse' hangt samen 
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met een genealogische inzet. Toch ziet Habermas niettemin in dat Foucault 
pretendeert "das präsentistische Zeitbewusstsein der Moderne"(Habermas 1985: 
293) achter zich te laten.  
 Het tweede kritiekpunt, het relativisme, zou Foucault willen ontlopen door 
zich aan de zijde van de 'onderworpen vormen van weten' en van marginale groepen 
te scharen. Naar Habermas' mening wekt hij daarmee slechts de schijn van een vast 
oriëntatiepunt. Deze positie lost zichzelf namelijk weer op, omdat  
 
 "wer die theoretische Avantgarde von heute besiegt und die bestehende 
Hierarchisierung des Wissens überwindet, selbst die theoretische Avantgarde von 
morgen stellt, selbst eine neue Hierarchie des Wissens errichtet"(Habermas 1985: 
330).  
 
En opnieuw scheert Habermas rakelings langs het zwarte gat dat het denken 
aantrekt. Foucault tracht de principiële marginaliteit van zijn eigen positie juist te 
affirmeren door de wijze waarop zijn eigen 'waarheid' tot aanschijn komt te 
expliciteren. Zijn 'waarheid' is geen nieuwe universele waarheid, maar een 
gesitueerd waarheidsspel binnen een netwerk van 'spelen'. 
 Tot slot verwijst Habermas voor zijn derde kritiekpunt naar uitspraken, 
waarin Foucault zich afvraagt of het einde van de politiek is aangebroken en zo ja, 
of er dan nog sprake kan zijn van een juiste politieke keuze: "Es gibt für ihn keine 
'richtige Seite'"(Habermas 1985: 331). Habermas ziet gemakshalve over het hoofd, 
dat Foucaults politieke activiteiten iedere politieke onverschilligheid uitsluiten. Dit 
is weliswaar een empirisch argument ad hominem, maar het is niettemin een 
indicatie voor een andere theorie-praktijk verhouding en voor een 'existentieel' 
aspect van de aporetische spanning. Op de vraag, waarom er dan nog überhaupt 
gestreden moet worden, zal Foucault slechts het antwoord schuldig blijven, zolang 
er een utopisch ideaal als laatste maatstaf wordt genomen. Hij engageert zich wel 
met concrete en lokale vormen van politiek, waardoor hij de mogelijkheid van 
gesitueerde leerprocessen openhoudt. Ieder normatief kriterium in universalistische 
zin ontbreekt. Als Habermas op Nietzsches Wil tot Macht en op het begrip soeve-
reiniteit bij Bataille wijst en vervolgens de hele kwestie van het lichaam aan de orde 
stelt, reikt hij zichzelf tegen beter weten in de helpende hand. Hij laat zich echter 
opnieuw tot een ontologisering verleiden. Dat het lichaam een strategische term met 
een nominalistische waarde is, is voor hem geen afdoende antwoord. Om dit te 
staven wijst hij op het verdwijnen van de lichamelijkheid in de toenmalige laatste 
werken van Foucault.261 Maar juist in de boeken, met name in La volonté du savoir, 
treedt het vertoogsmatig bepaalde lichaam naar voren. Habermas' opmerking is 
alleen verklaarbaar, als we een traditioneel lichaamsbegrip voor ogen houden. En dit 
geldt in feite ook voor zijn overige kritiek: hij weigert mee te gaan in de trans-
formaties die Foucault in zijn werk voltrekt. 

261 Zie verder: Oosterling 1989: 50-54. 
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 Deze drie kritiekpunten culmineren in de constatering dat "die genealogische 
Geschichtsschreibung sich entpuppt als genau die präsentistische, relativistische 
und kryptonormativistische Scheinwissenschaft, die sie nicht sein will"(Habermas 
1985: 324). Het heilloze objectivisme van de menswetenschappen dat het bestaan 
van de aporetische grondstructuur moest maskeren, is in de genealogie verworden 
tot een 'heilloser Subjektivismus"(Habermas 1985: 324). Na anti-wetenschap wordt 
Foucaults archeologisch-genealogische 'methode' tot 'schijnwetenschap'. Een 
kwalificatie die, zeker in het licht van het door mij beargumenteerde schijnkarakter 
van Nietzsches filosofie met haar limietbegrippen en asymptotische tendens, de 
moeite waard is nauwkeuriger te worden onderzocht.  
 
4 Habermas tegen-spreken 
 
De drie bovengenoemde kritiekpunten zal ik nu vanuit een Foucaultiaans oogpunt 
poneren. Daarmee laat ik de door Habermas' theorie van het communicatieve 
handelen voorgestructureerde blik voor wat deze is. Het specifieke karakter van 
Foucaults inzet kan niet worden waargenomen, zolang door deze bril wordt 
gekeken.  
 
4.1 Presentisme of een geschiedenis van het heden? 
Voor een weerlegging van de tegenwerping als zou de archeologisch-genealogische 
'methode' presentistisch te werk gaan wil ik, in aanvulling op een aantal algemene 
tegenwerpingen die reeds in De opstand van het lichaam te berde zijn gebracht 
(Oosterling 1989:16-19,70-76), ingaan op de vorm van presentisme, die Habermas 
op het oog heeft. Hij verwijst in zijn kritiek regelmatig naar Dreyfus' en Rabinows 
Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (1982). Als we zijn 
opmerkingen serieus nemen zijn zij critici van Foucault. Hun instemming met diens 
werk klinkt in zijn weergave geenszins door. Maar juist op het punt van het 
presentisme hebben zij interessante dingen te melden. In "History of the Present and 
Interpretative Analytics" vinden we zelfs een hoogst anti-habermasiaanse lezing van 
Foucaults genealogie, waarbij in de laatste term van deze kenschets van Foucaults 
methodiek - een 'interpretatieve analytiek' - een quasi-transcendentaal moment, in de 
eerste - 'geschiedenis van het heden' - een normatief moment doorklinkt. (Drey-
fus/Rabinow 1982: 122/23) Een normatieve activiteit zonder aanspraak op 
universele geldigheid maakt dat in de relatie tussen geldigheid en betekenis het 
zwaartepunt op de laatste komt te liggen. 
 Dreyfus en Rabinow gaan uit van Foucaults opmerking in Surveiller et punir 
als zou dit boek er op gericht zijn een 'geschiedenis van het heden' te ontwikkelen. 
Op de vraag "Kunnen we het verleden bestuderen?" antwoordt Foucault: "Par un pur 
anachronisme? Non, si on entend par là faire l'histoire du passé dans les termes du 
présent. Oui, si on entend par là faire l'histoire du présent."(Foucault 1975: 35)262 Zij 

262 Zie ook noot 189. De problematiek van het anachronisme is ingrijpender dan op het eerste 
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maken duidelijk dat het Foucault er niet om gaat een verloren of nog te ontdekken 
betekenis van het verleden te reconstrueren, evenmin om huidige betekenissen als 
uitgangspunt voor een beschrijving van het verleden te hanteren. Dit laatste zou in 
strikte zin presentisme zijn.  
 
 "In the presentist fallacy, the historian takes a model or a concept, an insti-
tution, a feeling, or a symbol from his present, and attempts - almost by definition 
unwittingly - to find that it had a parallel meaning in the past."(Dreyfus & Rabinow 
1982: 118) 
 
Dit 'narcistische' project impliceert een finalisme. Beide inzetten verwerpt Foucault 
reeds impliciet in zijn kritische bespreking van de analytiek van de eindigheid en 
expliciet in zijn methodologische overwegingen, waarin hij het primaat van het 
evenementiële aspect van de geschiedenis stelt: het gebeuren voor zover zich dit als 
'mogelijkheidsvoorwaarde' èn effect van vertogen aandient. Het 'historische' 
gebeuren als een 'nu' beschrijven verschilt echter principieel van het beschrijven van 
het verleden in termen van het 'nu'. Foucault benadrukt juist de spanning tussen de 
arbitrairiteit van de beschrijving èn de vertoogsmatige noodzaak ervan, tussen 
onmogelijkheid en noodzakelijkheid. Zodra de finalistische toonzetting van 
historische vertogen wordt 'ontluisterd', klinkt in zijn eigen 'beschrijving' een 
dissonantie op. Deze dissonantie is een methodische eis. 
 De vanuit een herlezing van Kant ingezette doordenking van de actualiteit 
mondt uit in het ontwerp van "an ontology of actuality"(Couzens Hoy 1986: 4). Of 
zoals Foucault het zelf noemt: "une ontologie du présent"(Foucault 1994: IV.687). 
De motor van een dergelijke onderneming is een door haar voorgeschie-denis 
geproblematiseerd heden: een actualiteit. Volgens Deleuze maakt Foucault een 
onderscheid tussen het heden (présent) en het actuele: terwijl in het eerste dat wat 
we (vertoogsmatig) zijn tot uitdrukking wordt gebracht, wordt in het laatste dat wat 
we onophoudelijk worden beoogd.(Deleuze/Guat-tari 1991: 7)263 In het actuele is de 
problematisering van het verleden verdisconteerd. Het historisch subject is echter 
niet degene die deze problematisering bedenkt. Integendeel, het ervaart deze als 
verzet, zodra het zichzelf als praktijk, als een 'savoir-pouvoir' begrijpt. Dit verzet 

 
gezicht lijkt. In zekere zin hangt het anachronisme samen met een actief vergeten en in die zin zou 
er iets voor te zeggen zijn dat Foucault vanuit zijn nietzscheaanse inspiratie bewust een 
anachronistische inzet hanteert. Ik wees er reeds op dat Foucault in zijn vroege literatuuropstellen, 
met name naar aanleiding van het werk van Blanchot, het vergeten als 'opperste aandacht' 
doordacht, wat in historisch-methodologische zin met een exclusieve gerichtheid op het heden - 
een ontologie van het heden - kan samenhangen. Derrida werkt dit punt verder uit in Spectres de 
Marx. In een expliciete verwijzing naar 'l'oubli actif'((Derrida 1993a: 187) van Nietzsche merkt hij 
over het anachronisme op: "L'anachronie pratique et promet l'oubli."(Derrida 1993a: 182). De 
toewijzing van dit vergeten aan 'la société bourgeoise' zou er op kunnen duiden dat het vergeten 
waar het Nietzsche om ging van een andere aard is.  

263 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie? (1991). 
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wordt aangetekend door krachtenconfiguraties, door intensiteiten, tegen de 
normaliserende identificeringen en marginaliseringen van de menswetenschap-
pelijke arbeid. Het moderne subject als cultureel-historisch bepaalde praktijk ervaart 
deze weerstand, deze dissonantie juist als een onderbreking van zijn geschiedenis, 
die hem continuiteit en samenhang verleent. Zodra vertoogsmatig bepaalde, 
collectieve omgangsvormen met de binnen- en buitenwereld ophouden om subjec-
tiviteit als dé omgang met de wereld te reproduceren, ervaart het individu dit als een 
ont-regeling, als een ont-zetting, als een problematisering die een ander licht op 'zijn' 
geschiedenis werpt. Tot evidenties geworden collectieve ervaringen worden in hun 
doorwerking - dus als gevolg van hun eigen historiciteit - aan telkens nieuwe pro-
blematiseringen blootgesteld.264

De problematisering is uitkomst en quasi-transcendentale grondslag van histori-sche 
processen. In die zin is het subject als praktijk altijd gedesubjectiveerd. In het 
Trombadori-interview, waarin Foucault zijn te statische analyse in Les mots et les 
choses bekritiseert, stelt hij daarom:  
 
 "... les hommes n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes, c'est-à-dire de 
déplacer continuellement leur subjectivité, de se constituer dans une série infinie et 
multiple de subjectivités différents et qui n'auront jamais de fin en ne nous placeront 
jamais face à quelque chose qui serait l'homme"(Foucault 1994: IV.75). 
 
Habermas duidt dit spanningveld slechts als een progressief-accumulatief eman-
cipatorisch leerproces. De geldigheid ervan moet in deze opgaande beweging zelf, 
als communicatieve en intersubjectieve praxis, besloten liggen. Het quasi-
transcendentale aspect wordt in een communicatie-gemeenschap op zijn geldigheid 
getoetst. Deze toets lijkt afwezig bij Foucault. Maar hoewel hij subjectiviteit opvat 
als op elkaar inwerkende krachten die zich als macht, dat wil zeggen als 
vertoogsmatig bepaalde, duurzame gedragsdeterminanten aan 'lichamen' opdringen, 
meent hij toch - zeker in zijn laatste werk265 - dat op concreet en lokaal niveau wel 
degelijk in een collectieve, 'kritische' omgang met vertogen gemeenschap mogelijk 
is. De bestaansesthetica die hij ontwikkelt, biedt deze mogelijkheid.  
 De intentionaliteit op dat niveau verschilt van die van de vertoogstrategieën 
die alleen retrospectief vanuit een problematisering erkend - dus niet herkend - 

264 Sexualiteit is daar één voorbeeld van, waanzin en delinquentie andere. In deze context is een 
opmerking van Habermas over het tweede punt van kritiek - het relativisme - instructief. Daar 
maakt hij een vergelijking met het werk van de vroege Lukács. Deze zou de ideologische onbevan-
genheid van de marxistische theorie terugvoeren op het feit dat het aansluit bij een 'Erfahrung-
sperspektive'(Habermas 1985:329): de geproblematiseerde actualiteit van de 19e eeuwse arbeiders-
klasse.  

 
265 L'usage des plaisirs en Le souci du soi uit 1984. Deze teksten kan Habermas nog niet hebben 

verdisconteerd wat de mogelijkheid openhoudt dat hij zijn mening over Foucault toch zou kunnen 
herzien. 
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worden. Het subject dat een produkt van deze strategieën is, blikt terug vanuit een 
geproblematiseerd heden: bepaalde aspecten van het verleden worden dan pas 
zichtbaar. De evidentie van bepaalde ervaringen en de daaruit voortvloeiende 
vanzelfsprekende omgang met de dingen wordt doorbroken. De betekenishorizon 
die tot op dat moment onzichtbaar was - de episteme uit het vroege werk of het 
dispositief uit het latere - dringt zich nu in zijn dwangmatigheid op: in het ge-
deeltelijke verlies van het doorzicht worden de grenzen van de identiteit zichtbaar.  
 De vraag is of de geproblematiseerde betekenisaspecten die door Foucault 
worden 'opgegraven' daarvóór in strikt kentheoretische zin als waarheid hebben 
'bestaan'. Zou dit namelijk het geval zijn dan zou de genealogie slechts een re-
constructie en daarmee inderdaad zoals Habermas beweert, een variant van de 
oorsprongsfilosofie zijn. Foucault verwerpt deze optie. Hij wil een historisch 
realisme bestrijden, dat het waardenscheppend aspect van het zich in het hart van de 
genealogie bevindende 'gebeurtenis' en daarmee een principiële openheid vernietigt. 
 Heeft de genealogie een produktieve en constructieve inzet, de taak van een 
archeologie bestaat eruit de strijd tussen vertogen aan het licht te brengen. Deze 
strijd was ooit in het voordeel van dat wat lange tijd als onomstotelijke waarde werd 
ervaren, beslecht. Deze ervaring wordt in het heden geproblematiseerd als 
actualiteit. Het zicht op deze historische strijd wordt daarmee geopend. Een 
archeologie stelt zich tot taak de herkomst van betekenissen die door een collectieve 
en duurzame internalisering tot evidenties of intuïties zijn geworden, te ontvouwen. 
Zo situeert Foucault de archeologisch-genealogische arbeid tussen twee gevechten: 
het 'oorspronkelijke' gevecht om een waarheid die als uitkomst - niet als 'Ursprung', 
maar als 'Herkunft' - bestaansrecht verkreeg (of: door een belichaming bewaarheid 
werd) en een problematisering in het heden die aanzet tot denken. Of wellicht is het 
adequater te stellen: tot een herdenken, tot een poging het reeds gedachte niet zozeer 
vast te houden, maar als een actualiteit opnieuw te denken.  
 Gaat het bij Foucault, zoals Habermas meent, om simpel presentisme? Een 
genealogie begrijpt niet alleen, zij grijpt ook in. Ze behandelt en handelt. De wereld 
interpreteren en veranderen krijgt hier evenwel een veel 'lossere' structuur dan in een 
historisch-materialistische benadering: de oppositie theorie-praktijk wordt niet 
omgekeerd, maar poreus gemaakt en van zijn messiaanse toon ontdaan. Met haar 
interpretatieve, scheppende gebaar opent een genealogie een ruimte voor trans-
formaties van betekenissen die van evidentie weer tot brandhaard worden. 
Geschiedenis wordt telkens weer herschreven. In die zin genereert het radicale besef 
van eindigheid een oneindige taak:  
 
 "The genealogist, having destroyed the project of writing a 'true' history of the 
past, has no recourse to its comforts. The correspondence theory of reality is dead. The 
search for finalities should be over. Hence, Foucault cannot be claiming to give us a 
true history of the past in the sense of one that is fully adequate to the past, which 
represents it correctly, which gets the whole picture"(Dreyfus/Rabinow 1982: 120). 
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Is een genealogie nu waar of niet? Impliceert een aangetoonde onwaarheid van het 
verleden de waarheid van het heden? In geen geval. Het begrip 'waarheid' schiet te 
kort om Foucaults 'methodische' project te duiden. Als er al een adequater term is, 
dan moet het het door Foucault zelf geïntroduceerde waarheidsspel zijn, waarvan de 
schriftuurlijke gestalte het essay, een proeve is, "qu'il faut entendre comme épreuve 
modificatrice de soi-même dans le jeu de la vérité et non comme appropriation 
simplificatrice d'autrui à des fins de communication"(Foucault 1984a: 15; crsf. ho). 
Deze beproeving is echter nimmer een bewijs voor een onomstotelijke waarheid.  
 Dat de genealoog Foucault zichzelf als een ander soort historicus ziet, laat 
zich raden.  
 
 "Les études qui suivent (zijn laatste twee boeken over de geschiedenis van de 
sexualiteit, ho), comme d'autres que j'avais entrepris auparavant, sont des études 
d''histoire', par le domaine dont elles traitent et les références qu'elles prennent; mais 
ce ne sont pas des travaux d''historien'"(Foucault 1984a: 15). 
 
Het subject-decentrerende aspect van een 'essayistische' geschiedschrijving vloeit 
voort uit haar aporetische toonzetting. Al schrijvend worden differenties 'getoonzet': 
de ander of het andere wordt niet alleen beschreven, d.i. geobjectiveerd, maar tevens 
tot ervaring gemaakt. Vooruitlopend op hoofdstuk 11 en 12 wil ik hier reeds een 
onderscheid maken tussen een produktief en een receptief aspect. Op het vlak van 
het individuele bestaan ziet Foucault dit herschrijven van het subject als een 
invulling van dat, wat hij in zijn laatste werken een 'esthétique d'existence' heeft 
genoemd. Vanuit het oogpunt van de schrijver - de producent - ver-andert deze in de 
uitwerking van een interpretatieve analytiek: het is bij uitstek 
 
 "un exercise philosophique: son enjeu était de savoir dans quelle mesure le 
travail de penser sa propre histoire peut affranchir la pensée de ce qu'elle pense silen-
cieusement et lui permettre de penser autrement"(Foucault 1984a: 15). 
 
Ook de lezer - de consument of recipiënt - kan door de wijze waarop zijn grenzen 
worden getoond, ver-anderen. Dit is van zelfsprekend een te globale schets. Om een 
genuanceerd beeld te geven van de wijze waarop deze verandering in gang wordt 
gezet, is een vertaling vereist van reacties die variëren van een wijfelende 
herkenning tot begeesterde instemming, van intellectuele weerzin en geïrriteerd 
ongeloof tot verbijstering of zelfs volstrekte onverschilligheid.  
 In een 'historische' studie à la Foucault wordt de angst gepareerd, die hij in 
zijn L'archéologie du savoir historici nog toeschrijft: "une répugnance singulière à 
penser la différence (...) Comme si nous avions peur de penser l'Autre..."(Foucault 
1969: 21). Dat Foucault geen partij kiest, lijkt met deze beginselverklaring in strijd. 
Zijn genealogie is geen ontkrachting van de geschiedenis - zoals bijvoorbeeld bij de 
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'historicus' Faurisson die het bestaan van de gaskamers vertoogsmatig ontkent, het 
geval is266 - maar de radicale affirmatie ervan. 
 
4.2 Radicaal perspectivisme 
 
Uit de dynamiek tussen waarheid en fictie trekt Habermas ten onrechte de conclusie 
dat er sprake is van 'einem relativistischen Selbstdementi'(Habermas 1985: 330). De 
aanzet van zijn tegenargument verraadt opnieuw een beperkte inschatting van 
Foucaults waarheidsbegrip: "Wenn aber der Wahrheitsanspruch, den Foucault selbst 
mit seiner Genealogie des Wissens verbindet, tatsächlich illusionär 
wäre..."(Habermas 1985: 328). Foucault zou geen vast punt meer kunnen bepalen 
van waaruit hij de geldigheid van zijn genealogieën zou kunnen verdedigen. Deze 
kritiek hangt met het vermeend presentisme samen en is, zo zal blijken, even 
onlosmakelijk met die van het cryptonormativisme verbonden. Door zich aan de 
zijde van 'onderworpen vormen van weten' te scharen zou Foucault aan dit 
relativisme willen ontsnappen. Maar, zo stelt Habermas terecht, deze positiebepaling 
in de marges van het weten blijft ingegeven door de beschreven machtswerkingen: 
"Jede Gegenmacht bewegt sich schon im Horizont der Macht"(Habermas 1985: 330) 
Alleen al door deze affirmatie van de macht zullen op het niveau van het erudiete 
weten ingezette onderworpen vormen van weten - 'die theoretische Avantgarde von 
heute' - op den duur in de positie komen te verkeren van de vertogen die ze nu pogen 
te bestrijden. Want de waarheid van vandaag is de onwaarheid van morgen, "auch 
sie sind nichts als die Machtwirkungen die sie auslösen. Foucault sieht dieses 
Dilemma, aber auch diesmal entzieht er sich einer Antwort"(Habermas 1985: 330). 
 Opnieuw moet ik toegeven dat Habermas in weerwil van zichzelf de spijker 
op z'n kop slaat. Inderdaad, de dynamiek van waarheid en onwaarheid of in 'poli-
tieke' termen: macht en verzet blijft intact. Maar precies deze dynamiek is het 
waarheidsspel of de regulatieve fictie, waarin zowel waarheid als onwaarheid zijn 
verdisconteerd. Een dynamiek die Habermas met zijn theorie van het communica-
tieve handelen en zijn contrafactische 'herrschaftsfreie Gemeinschaft' toch weer 
strategisch lijkt te 'instrumentaliseren' in de hoop een "kämpferischen Perspekti-
vismus'(Habermas 1985: 330) te vermijden.  
 De geldigheid van de oppositie waarheid-onwaarheid, deze fictie waarbinnen 
zich eerder precaire betekenisevenwichten dan onwankelbare betekenissen aandie-
nen, valt terug in een niet-discursieve 'sfeer', in een ervaring. Rudi Visker laat zien 
hoe fundamenteel verschillend geldigheid en betekenis zich bij Heidegger/Foucault 
en Habermas verhouden.267 In tegenstelling tot Habermas, die meent dat bij Foucault 
de interne verbinding van geldigheid en betekenis verbroken wordt, doordat kennis 
in niet te achterhalen machtspraktijken wordt gefundeerd, werpt Visker de vraag op 

266 Lyotard kritiseert de inzet van Faurisson in Le Différend (1983). 
267 Rudi Visker, "Habermas on Heidegger and Foucault. Meaning and Validity in The Philosophi-

cal Discourse of Modernity" in: Radical Philosophy, 61, (1992), pp. 15-22. 
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of "Foucault and Heidegger, in their different ways, are questioning a move 
Habermas seems to take for granted" (Visker 1992: 17). Gaat het bij Habermas' 
geldigheid altijd om het kennen van de geldigheidsvoorwaarden, bij Foucault wordt 
de vanzelfsprekende kenbaarheid ervan ter discussie gesteld en treedt er "a non-
theoretical relation to truth"(Visker 1992: 17) aan het daglicht: "a statement has to 
be 'in the true', it has to comply with the rules laid down by a 'regime of truth', in 
order to be either true or false"(Visker 1992: 17). Dit is meer dan een simpel 
conventionalisme. Deze regels werken vanuit een archeologisch niveau door: 
hoewel cultuur-historisch bepaald zijn ze niettemin voor de sprekers, wier gedrag er 
nog deels door geleid wordt, retrospectief achterhaalbaar. 
 De nietzscheaanse vraag wat nu precies de waarheid waar maakt, treedt naar 
voren. De symmetrische relatie tussen geldigheid en betekenis verdwijnt uit beeld. 
Een andere interne relatie komt in zicht: "only with such a realm ('of a limited 
discourse, the régime of truth' waarin betekenissen zich aandienen, ho) can there be 
statements that can be taken serious as validity claims"(Visker 1992: 18). De door 
Foucault gekritiseerde, 'onbewust' aporetische verdubbeling van het modernistische 
vertoog blijft achterwege: de geldigheidsvoorwaarden kunnen zelf niet meer in 
termen van waar en onwaar worden gexpliciteerd. Dat wat zich in een methodische 
reflectie laat denken, is een regulatieve fictie. Een radicaal perspectivisme is het 
gevolg. 'The truth's transcendent character' kan slechts ervaren worden: "Or cette 
expérience n'est ni vraie ni fausse. Une expérience est toujours une fiction: c'est 
quelque chose qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera 
exister après"(Foucault 1994: IV.45).  
 De materiële weerschijn van deze fictie is een genealogische studie die, zoals 
gezegd, letterlijk als een 'essay' wordt opgevat.  
 
 "C'est donc un livre qui fonctionne comme une expérience, pour celui qui 
l'écrit et pour celui qui le lit, beaucoup plus comme une constatation d'une vérité 
historique. (...) Il faut bien que ce qu'il dit soit vrai en termens de vérité académique, 
historiquement vérifiable. (...) Pourtant, l'essentiel ne se trouve pas dans la série de ces 
constatations vraies ou historiquement vérifiables, mais plutôt dans l'expérience que le 
livre permet de faire.(...) C'est cela la rapport difficile à la vérité, la façon dont cette 
dernière se trouve engagée dans une expérience qui n'est pas liée à elle et qui, jusqu'à 
un certain point, la détruit."(Foucault 1994: IV.45) 
 
Komt het er dan op neer, dat iedere belichaamde en beleefde waarheid uiteindelijk 
weer een waarheidsspel blijkt te zijn? Het 'spel'matige aspect van de waarheid ligt 
vooral in het retrospectief inzicht. Dit in kritiek op het heden ontwikkelde inzicht 
kan als een actueel bewustzijn of in het bewustzijn van de actualiteit een kentheo-
retische opschorting tot gevolg hebben die taalstrategisch wordt getoonzet: methodi-
sche ironie en parodie. De levende kern van een waarheid, haar zeggingskracht, 
verdwijnt niet, evenmin één van de geldingsaanspraken die Habermas systematisch 
misschien het minst heeft doordacht: waarachtigheid. Dat deze waarachtigheid 
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beproefd, sterker: belichaamd dient te worden om tot waarheid, om bewaarheid te 
worden, lijkt in Foucaults nadrukkelijke verwerking van een lichaamsesthetica 
besloten te liggen. 
 Dat dit alles relativisme zou impliceren is slechts dan geloofwaardig, als aan 
de door Foucault getransformeerde termen als 'pouvoir', 'savoir' en 'sujet' 
conventionele betekenissen worden gehecht. Uit Habermas' argumenten ten aanzien 
van het relativisme blijkt dat hij geen oog heeft voor het methodische karakter van 
de ironie in Foucaults teksten: "Foucaults Kritik gründet eher in einer postmodernen 
Rhetorik der Darstellung als in den postmodernen Annah-men seiner Theo-
rie"(Habermas 1985: 332). Daar ligt wellicht ten slotte de kern van Habermas' 
onbegrip: "...that his use of such terms as 'power', 'régime' or 'politics' vis-à-vis truth 
cannot be meant to suggest what Habermas reads into it"(Visker 1992: 18). 
Waldenfels wijst in zijn kritiek op Habermas' Derrida-interpretatie eveneens op de 
door Kimmerle als 'Lesefehler' aangeduide hardnekkige, haast stelselmatige 
vertekening van diens blik. 
 
4.3 Van reproduktie van normen naar produktie van waarheid 
 
Habermas' derde kritiekpunt over de partijdigheid van de genealoog betreft een niet-
kritische aanname van een naturalistische norm. Habermas' kritiek kan alleen 
begrepen worden met het oog op het verwijt dat Foucault de menswetenschappen 
zou maken. Ondanks hun vermeende objectiviteit blijken zij normatief beladen: zij 
staan ten dienste van de disciplinering. Sterker nog: zij reproduceren normaliteit als 
gevolg van hun tegenstrijdige werking het Andere tot het Zelfde te reduceren. Dit 
verwijt van cryptonormativiteit aan het adres van de menswetenschappen zou op 
Foucaults eigen onderneming terugslaan. Hij schaart zich volgens Habermas steeds 
aan de negatieve kant van de opposities, waarin normaliteit en abnormaliteit ten 
opzichte van elkaar worden afgegrensd. Er zou weer sprake zijn van een eenvoudige 
omkering.268

 Ook uit deze kritiek blijkt dat Habermas een conventioneel sociologisch 
machtsbegrip blijft hanteren. Foucault zou de verdenking op zich laden met een 
nieuwe waarheid een nieuwe norm in te voeren. Foucault beoogt echter zelf - in de 
voetsporen van Nietzsche tredend - het 'jenseits von Gut und Böse': hij 'wil' voorbij 
iedere moderne norm te denken, daarmee preluderend op een denken van het Andere 
en op een ander denken. Dit 'voorbij goed en kwaad' viseert echter een niet-
discursieve 'dimensie' die zich aan iedere vertoog en daarmee aan iedere norm 

268 In De opstand van het lichaam heb ik de fictieve norm van het moderne vertoog zeer gecom-
primeerd weergegeven: Oosterling 1989: 139. Daarbij heb ik gepoogd aan te tonen dat precies de 
steriliteit van de omkering, die aanvankelijk de inzet was van de tegenbewegingen van de zestiger 
en zeventiger jaren, wat als gevolg van dit louter verhangen van de bordjes binnen deze 
bewegingen tot allerlei paradoxen leidde, juist het aanzetpunt van Foucaults kritiek is. Dit inzicht 
blijkt de aanzet tot een nieuwe machtsnotie. 
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onttrekt. Habermas merkt terecht op dat "schon diese Begründung einer Wertfreiheit 
zweiter Stufe natürlich nicht wertfrei ist"(Habermas 1985: 331).  
 Er is overduidelijk een normatief aspect in Foucaults filosofie aanwezig. De 
latere, dissidente Foucault neemt in zijn schrijf- en levensstijl wel degelijk stelling. 
Hij bepaalt zijn positie. De motor van het verzet is echter niet in eerste instantie het 
bewustzijn van de filosoof, in zoverre deze zich een ideaal voor ogen tovert, maar 
een pathos. Deze dient nietzscheaans begrepen te worden: het gaat daarbij om 
hartstocht en om lijden als inter- en intrasubjectieve intensiteiten. Beide perspectie-
ven - het 'tussen en 'binnen' - zijn niet tot elkaar te herleiden. Nogmaals, het 
'lichamelijke' dat daarin wordt geïmpliceerd, mag dan voorheen door een wellicht 
iets te onzorgvuldige formulering mijnerzijds de suggestie van een nieuw 
ontologisch fundament hebben gewekt, het dient geenszins als een restant van een 
metafysische nostalgie te worden opgevat. De subversiviteit ervan laat zich 
hoogstens op ambigue wijze als de grens van de subjectiviteit ervaren. Zodra het 
immers bewust en discursief in een kritische reflectie wordt gevat, is de verleiding 
het weer in een oppositie en als een tegenmacht te zien nagenoeg onweerstaanbaar. 
 Dit niet-discursieve geweld wordt weliswaar ingetoomd maar niet uitputtend 
geïdentificeerd door heersende vertogen. Het dringt zich aanvankelijk als een 
ongearticuleerde kracht op, van waaruit bestaande vertoogsmatig bemiddelde 
collectieve ervaringen - zoals sexualiteit, waanzin en delinquentie - worden 
ontwricht. Deze ervaren ont-regeling kan een her-denking in gang zetten 'voorbij' de 
bestaande opposities. Hier lijkt mij het allergrootste probleem voor Habermas te 
liggen. Hoe de 'rest' die deze ontregeling ingeeft, talig te communiceren of 
taalpragmatisch te effectueren? Dit waardescheppende geweld is voor hem niet 
alleen ondenkbaar, maar per definitie, dat wil zeggen gegeven de geschiedfilosofi-
sche vooronderstellingen van zijn eigen theorie onaanvaardbaar. Hoewel hij de 
goede kant op kijkt, ziet Habermas de consequenties van deze bataillaanse inspiratie 
in het werk van Foucault toch over het hoofd. 
  
5 Aporie bij Habermas: rationaliteit als normativiteit  
 
Ik ben het met Habermas eens, dat de aporie constitutief is voor het door hem 
gekritiseerde denken. Maar ik zou de stelling willen verdedigen dat ook Habermas' 
eigen positie door een aporetische spanning wordt bespookt.269 Als dat het geval is 
dan is Habermas nog 'modern' in de mate waarin hij deze aporie niet in ervaring 
brengt en probeert op te 'heffen' in een gefingeerde omvatting: procedurele 

269 Visker zet Habermas' kritiek op Foucault, als zou deze de interne band tussen geldigheid en 
betekenis verbreken, als volgt in: "And if they could be shown to be engaged in the latter enterpri-
se, does not then the real question become at what cost Habermas himself succeeds in holding an 
internal connection between meaning and validity? And could it be in the light of these costs the 
connection he seems to be pleading for, would somehow turn out te be once more an external 
one?"(Visker 1992: 16) 
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rationaliteit. De aporie is dan niet zozeer aan de aandacht van Habermas ontsnapt, 
alswel door een specifieke operatie onzichtbaar gemaakt.  
 Door welwillende critici is eerder op de inconsistenties in Habermas' sys-
teem gewezen.270 Deze inconsistenties zouden onder andere te wijten zijn aan zijn 
poging om kritieken op verschillende denkers, zoals Marx, Weber en Parsons in één 
systeem te integreren. Geheel conform deze integratieve intentie streven zijn critici 
vervolgens een aanvulling van Habermas' koloniseringsthese na, vanuit Foucaults 
disciplineringsthese. Daarmee hopen zij deze inconsistenties op te lossen of ze zo te 
transformeren dat er sprake is van 'a porous universality'(Kunneman 1990: 216): 
door de universaliteitsclaim poreus te maken hopen zij de druk van de a-porie te 
kunnen oplossen. Daarbij blijken de problematische, subject-decentrerende aspecten 
van Foucaults machtsopvatting geen enkel obstakel te vormen. Door de scheiding 
tussen systeem en leefwereld en door de fragmenteringsthese kan het geweld dat met 
de decentrering gepaard gaat op het conto van de macht en het geld worden gescho-
ven. Het is een verdienste van Kunneman dat hij het structurele geweld dat 
Habermas uit zijn systeem heeft willen bannen opnieuw in dit theoretische veld 
terug plaatst. Zijn poging blijft echter juist door deze theoretische herneming van 
een principieel niet-discursief geweld ambigue. 
 Als er bij Habermas al sprake is van 'communicatief geweld' dan is dit 
slechts denkbaar als een instrumentele inzet van de communicatie door leden van 
een bepaalde communicatieve gemeenschap, zoals bijvoorbeeld in het gezin of in 
het bedrijf. Op een niet direkt doorzichtige wijze keert geweld echter ook in 
discursieve vorm terug: teneinde het communicatieve geweld te neutraliseren wordt 
er een marginaliserende menswetenschap, de psychologie, te hulp geroepen, waarin 
intra-subjectieve krachten weer in termen van intersubjectieve verstandhoudingen 
worden vertaald. Maar het zijn precies de door Foucault beschreven disciplinerende 
werkingen, die het geweld uitmaken dat bij Habermas onbesproken blijft. 
Vervalsing van de communicatie wordt door hem gereduceerd tot een bewuste 
strategie van een van de deelnemers, die zijn eigen opvattingen niet meer onder 
kritiek wil stellen. Kunneman beroept zich op Foucault als hij opmerkt, dat  
 
 "dit geweld niet openlijk aan de orde gesteld (kan) worden, maar achter de rug 
van de betrokkenen werkzaam is, ook al wordt het door hen wel degelijk ervaren: de 
koloniale agressie die zodoende wordt uitgeoefend is voelbaar in de vorm van 
crisisverschijnselen in de leefwereld"(Kunneman 1986: 119-120). 
 
Kortom, problematiseringen komen voort  uit de doorwerking van intra-subjectieve 
krachten die niet vertoogsmatig kunnen worden genormaliseerd tot intersubjectieve 
verstandhoudingen. Het gaat bij Foucault om een ervaring en om de transformatie 
van geweld in disciplinerende dwang die via het vertoog subjectiviteit produceert. 
Hoe komen deze aspecten bij Habermas terug?  

270 Zie: Kunneman 1986. 
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5.1 Rationaliteit: normloze procedure?  
 
Rationaliteit vormt het kernstuk van Habermas' filosofie. Het is een procedurele 
conceptie van rationaliteit. Daarmee wordt beoogd greep te krijgen op incoherenties, 
contradicties en onenigheden. Maar het is ook een formeel criterium van rationaliteit 
die als een quasi-transcendentale fungeert. Deze verdubbeling wekt op z'n minst het 
vermoeden, dat er ook bij Habermas sprake kan zijn van een aporetische spanning. 
Rationaliteit is - en Habermas doet zijn uiterste best dit telkens weer te laten zien - 
weliswaar geen inhoudelijke essentie van de mens, maar voor alles een kenmerk van 
communicatieve processen, waar "Verständigung als Telos der menschlichen 
Sprache innewohnt"(Habermas 1981a: 387).  
Dit minimale concept van rationaliteit kan echter slechts door een aantal rigide 
afbakeningen en reducties tot stand worden gebracht. Zo betogen Dreyfus en 
Rabinow in "What is Maturity?" (1984), dat Habermas een tweetal reducties toepast. 
Allereerst voert hij alle taalspelen terug tot een geldigheidstaalspel. De tweede 
reductie betreft de inperking tot relaties tussen dat wat het spreken mogelijk maakt - 
een wittgensteineaanse leefwereld - en de illocutionaire taaldaad. Alleen deze 
formele structuur komt in aanmerking voor een geldigheidsclaim: alle inhoudelijke 
aspecten en retorische effecten worden tot deze formele structuur herleid.  
 De relatie tussen de leefwereld en taaluitingen is volgens Habermas dusdanig 
dat we de grondstructuur via de kennis van geldigheidsaanspraken kunnen bloot-
leggen. Maar, zo betogen Dreyfus en Rabinow in een verwijzing naar de para-
digmatheorie van Kuhn,  
 
 "agreement is possible precisely because no attempt is made to rationalize 
these paradigms as a set of shared assumptions, i.e. to make the paradigm part of the 
intentional content of the assertions being assessed. In such cases lack of concern with 
the rational procedure makes possible rational communication about content"(Dreyfus 
& Rabinow 1984: 120). 
 
Hoewel Dreyfus en Rabinow naar mijn mening te stellig zijn door Habermas, die 
toch bij uitstek georiënteerd is op een procedurele rationaliteit, "lack of concern with 
the rational procedure" te verwijten, lijkt hun kritiek mij in die zin terecht, dat een 
normatief aspect in de leefwereld niet wordt geëxpliciteerd.  
 Ook Callinicos wijst in Against Postmodernism. A Marxist Critique (1989) 
op deze verhouding tussen leefwereld en taaluitingen. Hij kritiseert Habermas' 
theorie van het communicatieve handelen "as onesided a defence of modernity as its 
critique by Nietzsche's successors"(Callinicos 1989: 95). Habermas hanteert volgens 
hem een te simplistisch communicatiemodel. In dit model van zender-ontvanger 
worden waarheid, juistheid en waarachtigheid voorondersteld, terwijl deze zich pas 
in een intersubjectieve voltrekking van taaldaden aandienen. Begrip en verstand-
houding gaan met andere woorden al aan het rationeel gemotiveerde overeen-
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stemmingsproces vooraf. Alleen deze welwillendheid die Habermas als claims 
opvat, eigen aan het door hem tot minimale uitingen gereduceerde spreken, maakt 
immers een onderscheid tussen ware, juiste en waarachtige uitingen en hun 
negatieve pendanten mogelijk.  
 Dit normatieve aspect, deze verstandhouding, is inderdaad deel van de leef-
wereld. Maar dit is niet haar enige, ook al is het in Habermas' visie het meest 
wenselijke kenmerk. Als het om ethische claims gaat - en het lijkt erop dat 
'rationaliteit' er een van is -, kan de filosoof Habermas slechts als burger, als 
individu in de leefwereld spreken. Legt hij zich echter toe op de weerlegging van 
scepticisme en relativisme, dan spreekt hij als filosoof vanuit een meta-ethische 
positie, waarin rationaliteit een universele claim legt. Volgens Callinicos kan 
"Habermas' formalist metaethics" (Callinicos 1989: 1) geen enkele in-houdelijke 
richtlijn opleveren om een politieke praxis te sturen. Gegeven de procedurele, 
negatief-kritische aard van zijn rationaliteitconcept kan Habermas evenmin als 
Foucault substantiële normen ontwikkelen. Laat Foucault zich door dit besef weer-
houden van het doen van normatieve uitspraken en laat hij zich al helemaal niet tot 
een universalisering verleiden, Habermas meent dat hij dit nog steeds kan distilleren 
uit zijn rationele procedures. 
 Gérard Raulet gaat op dit punt in.271 Een eerste tegenspraak traceert Raulet in 
Habermas' optie een normatieve legitimering van zijn rationaliteitsprincipe te 
kunnen leveren óf in termen van haar eigen voltrekking als procedure óf vanuit een 
niet nader te verlichten instantie. In zekere zin sluit deze opmerking aan bij het 
verwijt van een 'mythisch' aspect in Habermas interactie-these. Want is het uiteinde-
lijk niet zo, dat 'rationaliteit' een geloof in de redelijkheid veronderstelt dat niet 
nader te legitimeren is? Ook is het niet duidelijk hoe bij Habermas de historische 
legitimiteit van het communicatiemodel, dat wil zeggen "ihre geschichtliche 
Wirklichkeit sich zum (quasi) transzendentalen Norm-Status verhält"(Raulet 1988: 
119).  
 De vraag naar de fundering verstrikt zich volgens Raulet daarom in een 
'Münchhausen-trilemma"(Raulet 1988: 120), dat wil zeggen drie even onacceptabele 
oplossingen: regressus ad infinitum (de legitimeringsvraag duikt achter iedere 
inhoudelijke invulling op), de logische cirkel (cirkelredenering) en de ongegronde 
onderbreking van funderingsprocessen (door het aanvaarden van een niet verder te 
legitimeren 'oergrond'). Kortom, precies die problemen die Habermas bij Foucault 
als 'Selbstdementi' diagnosticeert. Volgens Raulet is Habermas' werkelijke 
tegenstander dezelfde als Kants opponent: de scepticus, die alles van buitenaf, 
onaantastbaar voor argumenten, bekijkt. Daarom noemt Habermas Foucault afwis-
selend 'stoicijns', 'cynisch'(Habermas 1985: 297) of 'ironisch'(Habermas 1985: 324). 
Deze ironie is door Habermas in de vorm van retoriek uit zijn taalmodel gezeefd. 

271 Gérard Raulet, "Jürgen Habermas und der philosophische Diskurs der Postmoderne" in: 
Schmid Noerr, G. (Hrsg.) Metamorphosen der Aufklärung. Vernunftkritik heute (1988), pp. 113-
137. 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie  
 

 

 

 
 416 

  

Consequent op zijn kritiek op onder andere Poppers en Apels funderingspogingen 
doorredenerend, geeft Habermas toe dat een fundering in een taalethiek niet de 
laatste legitimatie kan zijn. Met Callinicos is reeds geconstateerd dat Habermas 
slechts meta-ethische uitspraken kan doen. Als gevolg daarvan geeft hij geleidelijk 
aan zijn eerste concept van een ideale consensus op ten gunste van de procesaspec-
ten. Raulet betwijfelt echter of hij daarmee de scepticus kan weerleggen. Habermas' 
laatste argument blijft natuurlijk dat ook sceptici als deelnemers aan het sociale 
verkeer de vooronderstellingen, hoe diffuus ook, van het communicatieve handelen 
onderschrijven, waardoor hun scepticisme, verstrikt in een performatieve 
tegenspraak, een langzame verstikkingsdood zou sterven.   
 
Er staat nog een andere onmisbare pijler onder heel het bouwwerk van de theorie 
van het communicatieve handelen. Zoals Habermas Foucaults geschiedfilosofische 
vooronderstellingen als een onmisbare schakel voor diens machtstheoretische 
aanspraken aanwijst (Habermas 1985: 306 ev), zo rust volgens Raulet Habermas' 
bouwwerk eveneens op gedegen geschiedfilosofische pijlers: een historisch mate-
rialisme dat nu niet alleen de ontwikkeling van arbeid en klassenstrijd schraagt, 
maar tevens die van de talige competenties. Dit ontwikkelingstheoretische model is 
een onmisbare schakel om tot een oplossing van de spanning tussen het empirische 
en transcendentale te komen zonder de consequenties van de 'Postis' te hoeven 
trekken. De overgang van een subjectfilosofisch paradigma naar de taalpragmatische 
intersubjectiviteit zou dan in empirische zin uit de geschiedenis van de rationaliteit 
zelf volgen. 
 De normatieve waarde die in het communicatieve handelen en in de explici-
tering van de geldingsaanspraken naar voren komt, blijkt, zo concludeert Raulet, een 
produkt van een theoretische constructie. Raulet gaat zover "die Werke Habermas' 
selbst Rationalisierungen..."(Raulet 1988: 133) te noemen. Habermas' boeken zelf 
zijn een enscenering van de taalpragmatiek, in die zin dat ze deels uit grootse 
reconstructies en deels uit gefingeerde discussies met op maat gesneden 
tegenstanders bestaat. Daarin onderscheidt hij zich blijkbaar niet van Foucault. Deze 
heeft echter op hem voor dat hij dit gesprek expliciteert en daardoor beter en 
inzichtelijker speelt: hij past zijn stijl aan dit besef aan.272

 Normativiteit, zo concludeert Raulet, openbaart zich in een actualisering van 
de procedures: "sie (de theorie van het communicatieve handelen,ho) kann nur durch 
die Einbeziehung in ihren eigenen Gegenstand die Normativität ermitteln, die zur 
Grundlage seiner Erkenntnis werden soll."(Raulet 1988: 133) En het is op dit punt 
dat de aporie van de theorie van Habermas zich openbaart:  

272 Zie bijvoorbeeld: Foucault 1969: conclusion. 
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 "Nichts gewährleistet, dass die Rationalisierung, von der die Aktualisierung 
des 'normativen Inhalts' abhängig ist, wirklich zu einer kommunikativen Praxis führt, 
die diesen Inhalt durch den Konsens realisiert. Falls sie zur allgemeinen Zersplitterung 
führt, hat die kommunikative Rationalität deren Spielregeln zu akzeptieren. Sie 
verfängt sich dann in einen Widerspruch, dem sie nur entkommen kann, indem sie sich 
auf eine der beiden Positionen zurückzieht, die sie vorher abgelehnt hat"(Raulet 1988: 
133-4). 
 
Rationele kritiek kan tot een impasse leiden, die slechts door een beroep op een niet 
beargumenteerbare gemeenschapszin kan worden doorbroken. Raulet doelt met zijn 
uitspraak op het Apelse apriori van een transcendentale communicatie-gemeenschap 
- een terugval in het subjectfilosofische paradigma volgens Haber-mas - of een aan 
de interactie ten grondslag liggende geschiedfilosofie, varianten op wat Foucault in 
zijn kritiek op het 19e eeuwse vertoog 'natuur' of 'geschiedenis' noemt. Als deze 
beide mogelijkheden verworpen worden, doemt Foucaults problematische 
verstrengeling van voorwaarde en effect als spookbeeld op en dient zich 
onvermijdelijk een aporie aan: evenals bij Foucaults machtswerkingen toont rationa-
liteit zich dan nog slechts in haar werking en produceert ze tegelijkertijd daarin haar 
eigen bestaansgrond, die terugvalt in een gepostuleerde natuur of een afgeleid 
ontwikkelingsmodel. Aan de top van de pyramide, onttrokken aan het zicht van 
rationeel communicerende subjecten, hult de rationaliteit zich in wolken. Deze 
uitzichtloze communicatie tekent zich af tegen een 'Horizont der Moderne'(Ha-
bermas 1988: 11) die Habermas, om het ontberen van een normatief criterium te 
maskeren en het dreigende gebrek aan daadkracht weg te nemen, met zijn in de 
geschiedenis verankerde taaltheorie afbakent. 
 
5.2 Rationaliteit als negatie van het geweld en differenties 
 
Callinicos' 'metaethics'verwijt verwoordt Waldenfels nog anders als hij Habermas 
erop wijst dat 
 
 "entre des conditions formelles et des resources traditionelles, un vide s'ouvre. 
Ce qui manque, c'est une raison créative ou productive. Celle-ci serait une raison qui 
ne se bornerait pas à critiquer les traditions: elle les assumerait, tout en les change-
ant"(Waldenfels 1988: 478/9). 
 
Mogen we stellen dat rationaliteit als procedure een reactieve formaliteit, of iets 
minder pejoratief geformuleerd: een retrospectief gevatte formalisering is? In 
Nietzsches termen is de reflexieve arbeid van de rationaliteit in dubbel opzicht 
louter reactief. Foucault is met zijn aanvankelijke duiding van vertoogformaties, die 
overgaat in die van een samenspel van macht en weten een actieve producent van 
'rationaliteit' die zich echter haar eigen blinde vlek bewust is: 
 



 II. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie  
 

 

 

 
 418 

 "Une telle pratique pourrait remplir le creux qui reste dans la philosophie de 
Habermas; car ici nous tombons sur cette productivité qui manque, tant qu'on sépare 
ce qu'on fait de ce qu'on a à faire. Il s'ensuit que le discours productif, conçu par 
Foucault, est très loin du discours critique, cher à Habermas"(Waldenfels 1988: 481). 
 
De ontoereikendheid van Habermas' rationaliteitsconcept voor het handelen ligt 
precies in de ontkenning van deze actieve produktie door een niet verder te 
legitimeren krachtenspel dat zich rationeel als een savoir-pouvoir laat denken. 
Hoewel Habermas' intenties ongetwijfeld meer dan oprecht zijn, omdat ook hij zich 
door een pathos als lijden gemotiveerd weet, is hij niet in staat om differenties of 
geweld affirmatief te denken. Hij wil terecht de "Einheit der Vernunft in der Vielfalt 
ihrer Stimmen" blijven herkennen, maar meent dat alleen hij dit in tegenstelling tot 
Foucault op niet-metafysische, niet-bewustzijnsfilosofische wijze doet: 
 
 "Der metaphysische Vorrang der Einheit vor der Vielheit und der kon-
textualistische Vorrang der Vielheit vor der Einheit sind heimliche Komplizen. Meine 
Überlegungen laufen auf die These hinaus, daß die Einheit der Vernunft allein in der 
Vielheit ihrer Stimmen vernehmbar bleibt - als die prinzipielle Möglichkeit eines wie 
immer okkasionellen, jedoch verständlichen Übergangs von einer Sprache in die ande-
re"(Habermas 1988: 154/5). 
 
In het artikel met de gelijknamige titel in Nachmetaphysisches Denken wordt de 
thematiek van het ene en het vele, van het oneindige en het eindige kort uitgewerkt. 
Op de voor hem zo kenmerkende manier scheert Habermas erudiet, als in een 
goddelijke glijvlucht over de geschiedenis van de westerse metafysica en geeft hij 
een waarlijk hoogstaand exposé van de grondslagen van de door mij geviseerde 
asymptotische vorm van denken, om ten slotte - na de weerlegging van zowel de 
objectivisten/metafysici als de relativisten/contextualisten na de linguïstic turn, die 
zich in aporieën en performatieve tegenspraken verstrikken - in de posities van 
Rorty en Putnam tot op grote hoogte zijn eigen standpunt te herkennen.(Habermas 
1988: 175) 
 In dit artikel, hoe virtuoos ook, beweegt Habermas zich, als het om diffe-
renties gaat, weliswaar kritisch, maar niet vernieuwend binnen het door Hegel 
aangegeven denkkader. Ze blijven dialectisch, getuige zijn bewering dat "die 
Perhorreszierung (afschuw) des Einen und das Lob der Differenz und des Anderen 
(...) den dialektischen Zusammenhang zwischen beidem (verdunkeln)."(Habermas 
1988: 180). Het Ene is en blijft bij Habermas in dialectische zin mogelijkheidsvoor-
waarde van het vele. De complexiteit van de huidige maatschappij is er schuld aan 
dat we dit niet kunnen zien. Habermas' rationaliteitsbegrip biedt een laatste 
toevluchtsoord voor de veelheid van stemmen, wat zowel filosofisch als politiek kan 
worden geduid. Hij onderschrijft daarom geenszins Rorty's beaamde etnocentrisme. 
Als "'Rationalität' ein Grenzbegriff ist mit einem normativen Gehalt, der die 
Grenzen jeder lokalen Gemeinschaft in Richtung auf eine universale überschreitet"-
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(Habermas 1988:176) zoals Rorty meent, dat wil zeggen als aan deze limietgestalte 
een asymptotische kwaliteit wordt toegekend, dan wil Habermas daarvoor niet de 
prijs betalen van het "eingestandener Etnozentrismus" van de behoedzame 
contextualist.  
 Habermas stemt in met Putnams poging via een regulatief idee de aporie van 
de kennisuitbreiding en -verdieping te overwinnen en daarmee het emancipatoire 
leren zeker te stellen zonder in een objectivisme te vervallen. Daaruit blijkt dat zijn 
rationaliteitsconcept toch nog allerlei kantiaanse trekjes vertoont, ook al probeert hij 
de bewustzijnsfilosofische verdubbeling te vermijden. De communicatieve Rede is 
zowel immanent - want besloten in de concrete spreeksituaties - als transcendent: als 
regulatief 'Idee'. Maar deze laatste dient voortdurend in de eerste te worden 
teruggenomen en kan niet anders dan 'contrafactisch' worden geëxtrapoleerd. 
Habermas is zich terdege bewust van het precaire karakter van het contrafactische 
element. Het is dan ook slechts mogelijk de universalistische trekjes in terloopse 
opmerkingen op te sporen: 
 
 "Denn Konzepte wie Wahrheit, Rationalität oder Rechtfertigung spielen in 
jeder Sprachgemeinschaft, obwohl sie verschieden interpretiert und nach 
verschiedenen Kriterien angewendet werden, dieselbe grammatische Rolle"(Habermas 
1988: 178). 
 
Hoe kan Habermas het universeel-grammaticale karakter van waarheid, rationaliteit 
en rechtvaardigheid bepalen? Welk extra-grammaticaal standpunt kan hij innemen, 
van waaruit hij zo'n overspannen(de) blik kan werpen? En hoe kan hij de proble-
matische spanning tussen een contingentiebesef en de noodzaak deze in concrete 
spreeksituaties te negeren, zomaar laten voor wat die is? Biedt Foucault met zijn 
waarheidsspel hier niet een veel adequater aanzet? Tenminste als we dit niet als een 
door het subject bepaald, risicoloos spelletje, maar als een onbegrepen subversie 
vanuit geproblematiseerde waarheden opvatten. 
 De weerstand tegen Foucaults machtsbegrip en tegen de door de neo-nietz-
scheanen gedachte differentie lijkt op een verzwegen normatieve vooronderstelling 
in Habermas' werk te wijzen. De vraag zou gesteld kunnen worden, of het gedrag, 
individueel en collectief, actueel en historisch wel zo doorslaggevend door rationele 
overwegingen wordt bepaald, zoals Habermas meent. De 'rationele' kracht en de 
vermeend morele zwakte van de 'Postis' ligt in hun erkenning dat dit veel minder het 
geval is dan de moderne filosofie zich dat had gewenst. Voor Nietzsche gold dat, als 
de westerse geschiedenis gekenmerkt wordt door een expliciete wil het menselijk 
lijden op z'n minst te verzachten in de hoop het volledig op te lossen - en dat zal 
uiteindelijk toch ook aan de door Habermas bevoorrechte oud-Griekse notie van 'het 
goede leven' ten grondslag liggen - we slechts kunnen concluderen, dat dit ondanks 
alle goede voornemens en ethische discussies, ondanks alle humaniteit en de 
toentertijd bekende technische mogelijkheden nog steeds niet is gelukt. Het lijden 
zelf is volgens Nietzsche geen argument, wel de zinloosheid ervan. Volgens Bataille 
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staat de mens zelfs uit naar het geweld, leeft hij van en in het zinloze geweld om 
juist zin, dat wil zeggen richting voor zijn handelen te scheppen. Bij Derrida is het 
'originaire' geweld eveneens een belangrijke notie. En ook Foucaults 
machtswerkingen als heteronome bepalingen oefenen hun discursieve geweld uit op 
door pathos gedreven lichamen, terwijl het ontregelde subject dit ontkoppelde 
geweld letterlijk ver-zint.  
 In zijn weerzin tegen geweld, dat hij in mijn optiek iets te weinig genuan-
ceerd definieert, lijkt Habermas' project zich ex negativo toch naar dat van Rorty te 
richten: het verminderen van geweld door middel van zelfkritisch overleg. Dat 
maakt, ondanks vele verschillen, Rorty's solidariseringsthese voor Habermas zo 
aannemelijk. Dat deze een aanvulling is op een uit het besef van de contingentie 
voortgekomen ironische houding, waarin zelfverwerkelijking centraal staat, en dat 
tussen zelfverwerkelijking en solidariteit een onoplosbare spanning bestaat, wordt 
daarbij veronachtzaamd. De spanning in Habermas' visie wordt gereduceerd tot 
 
 "... Spannung zwischen der Unbedingtheit der kontextsprengenden, trans-
zendierenden Geltungsansprüche einerseits und andererseits der Faktizität der kontext-
abhängigen und handlungsrelevanten Ja-/Nein-Stellungnahmen, die vor Ort soziale 
Tatsachen schaffen"(Habermas 1988: 182). 
 
De "im kommunikativen Handeln vorausgesetzten Hintergrundgewißheiten" vormen 
"eine implizit und vorreflexiv mitlaufende Totalität"(Habermas 1988: 182/3) die 
uiteenvalt op het moment dat deze wordt gethematiseerd. Zodra dus Habermas' 
quasi-transcendentale zon in de leefwereld begint te schijnen, lost de samenhang 
ervan door de verzengende hitte van de communicatieve rede op. Of navranter 
gesteld: de kritische rationaliteit onttakelt in weerwil van zichzelf de gemeenschap, 
in het besef overigens dat het wel weer goed zal komen. Habermas creëert voor 
zichzelf metaforisch een luwte door te stellen: "noch der Begriff der kommunikati-
ven Vernunft wird vom Schatten eines transzendentalen Scheins begleitet"(Haber-
mas 1988:184; curs. ho). Het gevaar van deze transcendentale schijn verkiest hij 
blijkbaar boven de extatische verstomming, die te gewelddadig is voor woorden en 
die zodra deze zich toch uitspreekt, een te gewelddadige, want paradoxale, met 
zichzelf in tegenspraak verkerende taal produceert. De communicatieve rede "muß 
(...) auf die paradoxen Aussagen der negativen Metaphysik verzichten: daß das 
Ganze das Unwahre ist, daß alles kontingent ist, daß es schlechthin keinen Trost 
gibt"(Habermas, 1988:185). Van Adorno's grondstelling via het inzicht van de 
'Postis' tot een louter fatalistische berusting te komen lijkt mij iets te voortvarend. 
 Differentiedenkers leggen zich er naar mijn mening wel degelijk op toe om 
iets anders te toonzetten: menselijk handelen kan ondanks de contingentie ervan 
betekenisvol zijn en richting krijgen. Habermas blijkt in zijn weerzin tegen iedere 
vorm van 'verbaal' geweld blind voor dit affirmerende aspect in het werk van 
denkers als Derrida en Foucault. Toch heeft hij ook inzicht in de creatief-affirme-
rende aspecten van het vertoog. In zijn onuitroeibare behoefte aan 'solidarisches 
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Zusammenwirken'(Habermas 1988:186) wordt rationaliteit op een andere wijze 
geproduceerd: 
 
 "'Produzieren' heißt allerdings nicht Herstellen nach dem Modell der 
Verwirklichung intendierter Zwecke; es bedeutet vielmehr das nichtintendierbare 
Hervorgehen aus der fehlbaren und immer wieder mißlingenden kooperativen 
Anstrengung, die Leiden versehrbarer Kreaturen zu mildern, abzuschaffen oder zu 
verhindern"(Habermas 1988: 186). 
 
Produceren gaat dus ook voor Habermas verder dan doelmatig en planmatig 
handelen. Een interessante wending die geen differentiedenker zal tegenspreken.273 
Zij zullen zelfs na een herformulering van de eerste term, Habermas' globale 
conclusie als zou zijn analyse uitmonden in "einen Humanismus, der sich nicht auf 
Selbstbehauptung versteift"(Habermas 1988: 186) onderschrijven. In de leniging 
van de nood produceert de mens zinvolheid die in een kritische verdubbeling als een 
vorm van rationaliteit kan worden gedacht. Aan deze slechts deels aan de intenties 
van subjecten toe te schrijven produktie ontleent Habermas vervolgens argumenten, 
die hij terugprojecteert in de leefwereld waar rationaliteit reeds 'op impliciete 
manier' 'aanwezig' 'was'.  
 
Habermas vraagt zich niet af waarom Foucault nooit antwoord geeft op de legi-ti-
meringsvragen, die hem worden gesteld: "Foucault ist sich der Aporie eines 
Vorgehens, das objektivistisch sein will und zeitdiagnostisch bleiben muss, bewusst, 
ohne darauf eine Antwort zu geben"(Habermas 1985: 327). Haast bestraffend 
spreekt hij over de wijze waarop Foucault, eenmaal toegevend aan de druk om deze 
vraag te beantwoorden, er zich telkens weer uitdraait.(Habermas 1985: 333) Hij 
weet niets aan te vangen met diens 'bekennender Irrationalismus'(Habermas 1985: 
327) en raakt geïrriteerd over het uitblijven van een antwoord. De 'karakterloze' 
Foucault is "unbestechlich genug (...), um diese Inkonsequenzen einzugestehen" 
hoewel "er daraus freilich keine Konsequenzen zieht"(Habermas 1985: 325). Deze 
evasieve reactie zou kenmerkend zijn voor differentiedenkers, die de polemiek op 
een andere wijze uitoefenen.  
 Wellicht heeft deze onwil iets te maken met het radicaal perspectivisme en 
met de asymmetrische verhouding tussen geldigheid en betekenis. Als Habermas 

273 Interessant is een vergelijking met wat Foucault onder 'produceren' verstaat. Verwijzend naar 
Marx' uitspraak "l'homme produit l'homme" interpreteert hij deze produktie als "nous avons à 
produire quelque chose qui n'existe pas encore et dont nous ne pouvons savoir ce qu'il sera". Dit 
verschilt van de (re)produktie van gebruiksvoorwerpen of waarde: "C'est tout aussi bien la destruc-
tion de ce que nous sommes et la création d'une chose totalement autre, d'une totale innovati-
on"(Foucault 1994: IV.74). En direkt daarop volgt zijn inschatting van de inzichten van 'de Frank-
furters': hun idee van produceren "consistait essentiellement en la nécessité de libérer tout ce qui, 
dans le système répressif liée à la rationalité ou dans celui de l'exploitation liée à une société de 
classe, avait tenu éloignée l'homme de son essence fondamentale"(Foucault 1994: IV.74/75) 
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Les mots et les choses nog eens zou hebben opgeslagen, zou hij de methodische 
weigering om op zijn aandringend vragen te antwoorden, beter begrijpen: "A tous 
ceux qui veulent encore parler de l'homme, de son règne ou de sa libération (...) on 
ne peut qu'opposer un rire philosophique - c'est-à-dire, pour une certaine part, 
silencieux"(Foucault 1966: 353/4). Is Habermas het lachen al filosoferend vergaan?  
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 HOOFDSTUK 10 
 
 HERHALEN, HERDENKEN, HERSCHRIJVEN 
 Aporieën bij Deleuze, Derrida en Lyotard  
 
 
Kan een wetenschap alleen dan 'vrolijk' worden, als zij de blik afwendt van het lijden? 
Klinkt alleen daar de lach op, waar door een actief vergeten het geweld uit beeld is 
verdwenen? Of bestaat er een lachen ten overstaan van het geweld -of misschien 
moeten we zeggen: in het geweld - dat cynisch noch hysterisch is? Wat beoogt Derrida, 
wanneer hij Batailles houding tegenover Hegels poging de dood met het zelfbewustzijn 
te pareren, als lachen kenschetst?  
 
 "L'indépendance de la conscience de soi devient risible au moment où elle se 

libère en s'asservissant, où elle entre en travail, c'est-à-dire en dialectique. Le 
rire seul excède la dialectique et le dialecticien: il n'éclat que depuis le 
renoncement absolu au sens, depuis le risque absolu de la mort, depuis ce que 
Hegel appelle négativité abstraite."(Derrida 1967a: 376) 

 
Terwijl Lyotard Bataille verwijt, dat hem ten overstaan van het offer 'l'humour 
hassidique ou païen '(Lyotard 1983: 206) ontbreekt, vat Derrida Batailles lach als een 
radicale geste op: deze lach neemt namelijk niet alleen positie in tegenover het systeem, 
hij klinkt ook op, zodra deze als soevereine daad in weerwil van zichzelf tot methode 
wordt. Wat de lach toont, in de meest letterlijke zin van deze akoestische metafoor: 
toonzet, is "la différence entre la maîtrise et la souveraineté". Zelf is hij geen negativi-
teit, maar een verdubbeling en een verscheuring inéén, een parodie: "Et il rit de soi, un 
rire 'majeur' rit d'un rire 'mineur'(...) Elle doit donc d'une certaine manière simuler le 
risque absolu et rire de ce simulacre'(Derrida 1967b: 377). Het is de lach, waarvan reeds 
Bataille meende dat hij opklinkt in en ten overstaan van 'la tache aveugle'.1  
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 Is 'un rire philosophique'(Foucault 1966: 354) het ambiguë teken van een 
betrokkenheid, die op afstand blijft? Pareert Foucault daarmee aan het eind van Les 
mots et les choses de dialectici op niet-discursieve wijze? Of is deze lach nog besmet 
door de negatie die in het 'opposer' doorklinkt, zoals ook Sartre meen-de, dat Batailles 
lach niettemin een hegeliaanse lach, dus 'négatif' bleef? Misschien dat Deleuze, in 
wiens werk de nietzscheaanse 'Heiterkeit' nog het meest expliciet doorklinkt, de kern 
van de relatie tussen lachen, sterven en filosoferen raakt, wanneer hij over het ver-
meende einde van de filosofie in ons tijdperk van informatica, communicatienetwerken 
en commerciële promotie opmerkt: "La philosophie se sent petite et seule devant de 
telles puissances, mais, s'il lui arrive de mourir, au moins ce sera de rire"(Deleuze 1990: 
186)274. 
  
 
 Excursie 17 
 
 Differentiedenkers 
 

                     
275 Gilles Deleuze, Pourparlers. 1972-1990 (1990). 
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In De opstand van het lichaam heb ik 
be-toogd dat Foucaults methodische 
doorden-king van de differentie tot op 
grote hoogte geïnspireerd is door het 
gedachtengoed van Bataille. Diens 
denken vindt ook weerklank in het 
werk van andere vooraanstaande diffe-
rentiedenkers, zoals Deleuze, Derrida 
en Lyotard. Dit betekent overigens niet 
dat de invloed van Bataille bij deze drie 
andere denkers op gelijke wijze terug-
keert. Voor Derrida geldt weliswaar 
nagenoeg hetzelfde als voor Foucault, 
maar met name Deleuze en Lyotard 
staan in een veel problematischer 
verhouding tot Bataille. Hoewel op de 
eerste pagina's van Différence et 
répétition zinsneden voorkomen als "A 
tous égards, la répétition, c'est la 
transgression"(Deleuze 1968: 9) vinden 
we verder in Deleuzes werk weinig 
expliciete verwijzingen naar Batailles 
teksten. In zijn vroege essay over 
Présentation de Sacher-Masoch (1967) 
komt weliswaar een instemmende ver-
wijzing naar Batailles L'Érotisme voor 
(Deleuze 1967: 17) en in L'Anti-Oedipe 
wordt ook twee maal instemmend naar 
Batailles La part maudite (1949) ver-
wezen (Deleuze/Guattari 1972: 
10/225), evenals in Mille Plateaux (-
1980) als het over de Islam gaat 
(Deleuze/Guattari 1980: 476), maar 
deze sporadische instemmingen recht-
vaardigen naar mijn mening geenszins 
de stelling dat er een doorslaggevende 
bataillaanse invloed aanwezig is. In die 

zin verschil ik van mening met Groot. 
(Groot 1988: 95/7)70 Verdere secun-
daire verwijzingen zijn te vinden in zijn 
boek Foucault.(Deleuze 1986: 102) In 
een interviewbundel met Claire Par-net 
- Dialogues (1977) - merkt Deleuze 
over Bataille op: "La 'transgression', 
trop bon concept pour les séminaristes 
sous la loi d'un pape ou d'un curé, les 
tricheurs. Georges Ba-taille est un 
auteur très français: il a fait du petit 
secret l'essence de la littérature, avec 
une mère dedans, un prête dessous, un 
oeil au-dessus."(Deleuze/Parnet 1977: 
58/9)  
 
De laatste zin maakt duidelijk dat het 
hier uitsluitend om de erotische teksten 
van Bataille gaat, terwijl de andere ver-
wijzingen op het latere werk van 
toepassing zijn. Dat naast Klossowski 
vooral Blanchot een grote rol bij De-
leuze speelt mag pleiten voor de bewe-
ring dat Bataille, die zijn gedachten, 
neergelegd in La somme athéologique, 
in nauwe samenwerking met Blanchot 
heeft ontwikkeld, indirekt wel degelijk 
zijn invloed heeft doen gelden.  



 4

 III. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 

  Bij Lyotard is er aanvankelijk sprake 
van een duidelijke afwijzing: "I'm not a 
disciple of Bataille", heet het in een 
recent interview. Maar hoe 
dubbelzinnig deze relatie geweest zal 
zijn, blijkt uit de daaropvolgende 
opmerking van de filosoof die een van 
de weinigen is die - mede onder invloed 
van Klossowski's Nietzsche et le cercle 
vicieux - intensiteiten diepgaand 
doordacht heeft: "concerning in-tensity, 
Bataille is crucial"(Lyotard 1994: 81). 
In L'Inhumain (1988) in "Logos et 
tekhnè, ou la télégraphie" neemt hij wat 
gas terug. Het draait hier om de proble-
matiek van de tijd: "Vous comprenez de 
quoi je parle ici: de ce que la psy-
chanalyse appelle anamnèse, de ce que 
ladite 'pensée française' appelle depuis 
longtemps écriture. Je n'entends pas ce 
'passage' comme une transgression, c'est 
pourquoi je me suis écarté (peut-être 
trop vite) de Bataille et de Klossow-
ski"(Lyotard 1988a: 65). 

  Ten tijde van de Nietzsche-receptie 
treffen differentiedenkers in spe elkaar 
regelmatig en treden ze met elkaar in 
debat. In hun gestaag groeiende oeuvre 
verwijzen ze soms direkt, meestal 
indirekt naar elkaar. Soms wagen ze 
zich zelfs aan een polemische con-
frontatie. Een vorm van spreken die zij 
overigens - en dat heeft Habermas niet 
doorgrond toen hij Derrida onterecht 
verweet "nicht zu den ar-
gumentationsfreudigen Philosophen" te 
beho-ren (Habermas 1985: 228)71 - als 
reactieve vorm op theoretische gronden 
afwijzen. Als ze al in discussie gaan 
dan zullen hun niet-temin sterk argu-
mentatieve betogen doorspekt blijven 
met affirmatieve statements.  
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  Deleuze en Foucault zijn daar heel ver 
in gegaan. Vanwege hun jarenlange sa-
menwerking in werk- en actiegroepen - 
wederzijdse boekbesprekingen, maar 
vooral Deleuzes boek Foucault (1986) 
getuigen daarvan - ligt een thematise-
ring van de aporie naar aanleiding van 
een aantal centrale noties in beider 
werk dan ook voor de hand. Ik zou wil-
len beweren dat de door Foucault 
vanuit negatief-kritisch perspectief ont-
wikkelde these over een aporetische 
spanning in het moderne denken in De-
leuzes opvatting en uitoefening van een 
'rhizomatisch' of 'nomadisch' denken 
een explicieter creatief-affirmatieve ge-
stalte krijgt dan in Foucaults latere werk 
waar het nog een methodisch aspect be-
houdt. Een niet begrippelijke diffe-
rentie, die als een soort quasi-transcen-
dentale vooronderstelling het denken 
mogelijk maakt wordt in Deleuzes 
schriftuur sterker om- en uitgeschreven.  

  Hoewel Deleuze het werk van de 
denker van de 'différance', Jacques 
Derrida, goed kent, zijn de verwijzin-
gen in zijn vroege werk naar Derrida 
minimaal. Dit geldt ook ten opzichte 
van Lyotard. Derrida verwijst evenmin 
naar Deleuze, eveneens een enkele 
uitzondering daargelaten. Slechts 
eenmaal wordt in Deleuzes Différence 
et répétition gerefereerd aan een artikel 
dat opgenomen is in de bundel 
L'écriture et la différence dat een jaar 
eerder was verschenen. Het betreft een 
korte opmerking over de differerende 
werking in de differenties - "Il faut 
montrer la différance allant différant"-
(Deleuze 1968: 79) - die opgevat kan 
worden als een verwijzing naar het 
meest kernachtige begrip uit Derri-da's 
werk: la différance. Verder vinden we 
in L'Anti-Oedipe drie korte verwij-
zingen naar De la grammatologie en 
L'écriture et la dif-férence en in Mille 
plateaux een verwijzing naar Derrida's 
commentaar op Husserl.(De-leu-
ze/Guattari resp. 1972: 189/240/359; 
1980: 455). In de secundaire literatuur 
zijn vanzelfsprekend meerdere 
verwijzingen te vinden. Zo schrijft 
Berns in "De terugtrekking. Over poli-
tiek en ethiek bij Derrida" in Jacques 
Derrida. Een inleiding in zijn denken 
(1986): "Derrida's schrifttheorie leidt 
niet tot een radicalisme in de gangbare 
zin van het woord, noch tot een anar-
chisme. Dit is een constante in zijn den-
ken, dat het met name doet verschillen 
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van een Deleuze, een Guattari of een 
Baudrillard"(Berns 1986: 170). 
  Interessant is in deze context tevens 
een vroege vergelijkende studie van 
François Laruelle Machines textuelles. 
Déconstruction et libido d'écriture 
(1976) waarin de schrijfwijzen van Der-
rida en Deleuze met elkaar worden 
vergeleken. Ger Groot meent in 
diverse teksten uit Marges de la phi-
losophie de invloed van Deleuze terug 
te vinden. In de commentaren bij zijn 
vertaling van enkele artikelen uit Mar-
ges stelt hij dat Derrida de term 'insis-
tentie' "vermoedelijk aan Gilles 
Deleuze ontleent, die hem in gelijk-
soortige zin gebruikt"(Groot 1989: 235) 
in Différence et répétition (202) en 
Logique du sens (148, 162). Dit geldt 
tevens voor de term 'agencement', als 
"een lokale constructie, die binnen een 
groter zinsgeheel als verstorend ele-
ment werkt"(Groot 1989: 236).  
  Naast loftuitingen zoals in De la 
grammatologie (Derrida 1967a: 205) 
gaat Derrida een uitgebreide polemiek 
aan met Foucaults in-terpretatie van 
Descartes' eerste Méditation in Histoire 
de la folie.(Derrida 1967b: 51-97) In de 
appendix van de tweede druk van 
Histoire de la folie (Foucault 1972: 
583-603) reageert Foucault minutieus 
op deze kritiek. Lyotard reageert weer 
op Derrida's interpretatie in een voet-
noot in zijn dissertatie Discours, figu-
re(Lyotard 1971: 328).   

  Ook met Jean-François Lyotard treedt 
Der-rida regelmatig in discussie. In La 
faculté de juger (1985) draagt Derrida 
"Préjugés - devant la loi" bij. 
Voorafgaand aan deze tekst voegt hij 
een aantal opmerkingen in over de 
wijze waarop Lyotards werk kan 
worden beoor-deeld. In Geoffrey Ben-
ningtons Lyotard: Writing the Event 
(1988) en in het samen met Derrida ge-
schreven Jacques Derrida (1991) 
worden deze onderlinge discussies 
regelmatig aangehaald. In "Derrida en 
Lyotard: verschillende singulariteiten" 
in Lyotard lezen (1994) ensceneert 
Bennington naar aanleiding van het 
concept 'singulariteit' een gefingeerde 
discussie tussen beiden.  
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  De kortstondige verwantschap tussen 
Lyotards denken en dat van Deleuze 
("Here I was a sometime fellow-
traveller of Gilles Deleuze"(Lyotard 
1994: 91)) ten slotte, zet Lyotard op 
gezette tijden ertoe aan expliciet op 
Deleuzes werk in te gaan. Vanaf Dis-
cours, figure (1971) wijdt hij tevens 
regelmatig opmerkingen aan Derrida's 
positie. In over-zichtswerkjes, zoals dat 
van Descampes, wordt Deleuzes werk 
onder de titel 'le désir' besproken. Door 
anderen zoals Laermans wordt het als 
'desirologie' of 'libidinaal filosoferen' 
gekenschetst. Zo wordt L'Anti-Oedipe 
in het in 1973 gepubliceerde Des 
dispositifs pulsionnels onder de titel 
"Capitalisme énergumène" besproken 
en vinden we in de latere essays vele 
impliciete verwijzingen naar zowel 
Derrida als Deleuze. In La condition 
postmoderne komt Lyotard te spreken 
over de aard van een zet in de taal-
spelen die niet te voorzien is en die dus 
als een 'paralogie' kan worden aange-
merkt: "... une nouvelle arrangement 
des données, qui constituent propre-
ment un 'coup'"(Lyotard 1979: 85). In 
een daarbij behorende voetnoot verwijst 
hij naar "l'événement en termes de 
croisement de séries" zoals dit door 
Deleuze in diens Différence et répétiti-
on en Logique du sens wordt bespro-
ken. Zo heet het in "Le temps, aujourd'-
hui" in L'Inhumain (1988) als Lyo-tard 
het over het tijdsconcept heeft: "La 
problématique derridienne de la décon-

struction et de la différance, le principe 
deleuzien de nomadisation relèvent, 
tout différents qu'ils soient, de cette 
approche du temps"(Lyotard 1988a: 
86). 
  Of zoals het aan het slot heet: "... c'est 
que l'oeuvre ainsi promue soit redéfaite, 
décon-struite, desoeuvrée, déter-
ritorialisée, par le travail de penser 
encore..."(Lyotard 1988a: 215). Dat 
hier niet alleen expliciet naar Nancy, 
maar vooral naar Derrida en Deleuze 
wordt verwezen is opnieuw geen 
toeval. In Heidegger et 'les Juifs' (1988) 
wordt ook verschillende malen in één 
zin naar beiden verwezen.(Lyotard 
1988b: 17) Dit duidt er op dat Lyotard 
zijn filosofie als een tussenpositie tus-
sen het denken van Derrida en Deleuze 
opvat. Dit wordt definitief bevestigd in 
een recent, omvangrijk interview in 
Journal of Nietzsche Studies uit 1994: 
"With The Differend - slipping between 
Deleuze and Derrida, between 
specifically Difference and Repetition 
and Writing and Difference - I wanted 
to say something that I felt to be mis-
sing from both, namely, the idea of a 
conflict in which the means to 
negociate (to differ) are lacking"(Lyo-
tard 1994: 100)72
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  Dit was reeds door Lyotard in een kort 
interview in Kunstforum van juni/juli 
1990 naar voren gebracht: "Ich habe 
Freunde, die wirklich große Philosop-
hen sind, z.B. Derrida und Deleuze. Sie 
haben gewissermaßen von ihrem ersten 
Buch an gewußt und ge-sagt, man 
könne immer nur vom selben spre-
chen, was ich sehr bewundere. Bei 
ihnen hat man den Eindruck, daß sie 
sofort verstanden, was man im Kontext 
des Denkens zu sagen hat"(Lyotard 
1990c: 80).73  

  Het is dus mogelijk om zijn inzet 
tussen die van beide anderen te situe-
ren: van Der-rida neemt hij de 
noodzaak over om in de taal te 
filosoferen en van Deleuze de nog 
fenomenologische oriëntatie op iets 
buiten de taal/het denken dat zich 
verder niet laat bespreken.74
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Ik leg mij er in dit hoofdstuk op toe de aporetische spanning die door Foucault 
geconstateerd en geaffirmeerd en die door Habermas als 'Selbstdementi' bekritiseerd 
wordt, bij drie andere differentiedenkers op te sporen. Ik meen, dat aporetische posities 
die zich op allerlei manieren en op verschillende niveaus voordoen, constitutief zijn 
voor deze vormen van differentiedenken. Mijn onderlinge vergelijking van dffe-
rentiedenkers dient slechts één doel: niet om hen op één noemer te brengen, maar om de 
verschillen scherper op te laten lichten. Daartoe worden de belangrijkste thema's in het 
licht van de problematiek van de aporie besproken. 
 
1 Denken van verschillen: Gilles Deleuze 
 
Deleuzes uiteenzettingen over de differentie zijn zo helder en systematisch dat zijn 
dissertatie Différence et répétition bijna een traditionele academische studie kan worden 
genoemd. Niettemin impliceert de thematiek een kritiek op iedere vorm van 
systeemdenken. Het ligt in het verlengde van Deleuzes studies die er-aan vooraf zijn 
gegaan, met name de toonaangevende studie over Nietzsches werk: Nietzsche et la 
philosophie (1962)2. Deleuzes dissertatie geeft een diep inzicht in het anti-hegeliaanse 
karakter van differenties. Door zijn logisch-systematische analyse worden we in staat 
gesteld sleuteltermen die Foucault zowel in zijn literatuur-essays als in zijn filosofische 
werken gebruikt - différence, répétition en dédoublement - verder uiteen te zetten.  
 Richten we onze blik op de reeds eerder vermelde discussies rond Nietz-sches werk 
die tussen 1962 en 1972 in Frankrijk zijn gevoerd, dan komen we de namen van al 
diegenen tegen die in deze tekst als neo-nietzscheaan worden opgevoerd. Het werk van 
Gilles Deleuze over Nietzsche is naast Klossowski's tekst Nietzsche et le Cercle vicieux 
(1969) voor deze discussies van doorslaggevend belang. Zowel bij Foucault als bij 
Derrida werkt deze toonaangevende Nietzsche-receptie door. De meest systematische 
doordenking van zowel de dif-ferentie als de herhaling vindt plaats naar aanleiding van 
Nietzsches gedachte van de Eeuwige Wederkeer, terwijl in Logique du sens (1969) de 
uit Deleuzes dissertatie voortgekomen definitie van filosoferen aan de hand van de 
notie 'événement' voor het eerst daadwerkelijk haar beslag krijgt. 
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 In het samen met de psychiater Félix Guattari uitgevoerde project Capitalisme et 
schizophrénie (1972/1980) waarvan Qu'est-ce que la philosophie? (1991)275 door de 
dood van Guattari in 1993 ondanks de nieuwe titel feitelijk de (anti)- methodische 
afsluiting vormt, wordt een visie op denken en filosoferen ontwikkeld die niet als 
omkering maar als 'Umwertung' of herwaardering van de hege-liaanse identiteitsfiloso-
fie kan worden aangemerkt.276

 Evenmin als bij Nietzsche gaat het daarin om een omkering van het plato-
nisme.(Deleuze 1968: 82 ev.) Deze thematiek wordt voor het eerst in Différence et 
répétition en in Logique du sens besproken.(Deleuze 1968: 344/2; 1969: 292/307) 
Vanaf het begin is er een duidelijke verwantschap waarneembaar tussen de inzichten 
van Foucault en Deleuze. Deleuze bestempelt de door Foucault geconstateerde 
aporetische spanning in een bespreking van Les mots et les choses als een 'fêlure' die 
niet terzijde kan worden geschoven, "parce qu'elle est l'objet le plus haut de la 
pensée"(Deleuze 1966b: 33)277. Dan al gaat het Deleuze om een herdefiniring van het 
denken: "En effet ce à quoi l'analytique de la finitude nous convie, ce n'est pas à faire la 
science de l'homme, mais à dresser une nouvelle image de la pensée"(Deleuze 1966b: 
32) Dat het hier niet om een beeld in de zin van een gefixeerd wereldbeeld, maar 
veelmeer om een temporele gestalte gaat, zal in het erop volgende werk steeds duidelij-
ker worden. In "Theatrum philosophicum", op zijn beurt een bespreking van Deleuzes 
dissertatie en Logique du sens, waarin allerlei filosofieën worden bekritiseerd "qui man-
quent l'événement"(Foucault 1994: II.83), formuleert Foucault het als volgt: "Pour 
libérer la différence, il nous faut une pensée sans contradiction, sans dialectique, sans 
négation: une pensée qui dise oui à la divergence: une pensée affirmative..."(Foucault 
1994: II.90)278. Foucault legt uit dat Deleuzes "omgekeerd platonisme" een 'convertir', 
'subvertir' en 'pervertir' in één is. Respectievelijk ernst, ironie en humor verrichten in 
een onderlinge wisselwerking hun ontwrichtende arbeid. Ten aanzien van het laatste 
merkt Foucault op: "Pervertir Platon, c'est se décaler vers la méchanceté des sophistes, 
les gestes mal élevés des cyniques, les arguments des Stoiciens, les chimères voltige-
antes d'Epicure"(Foucault 1994: II.78). 

 
277 (samen met Félix Guattari) Capitalisme et schizophrénie I. L'AntiOedipe/ II. Mille plateaux (1972/1980); Qu'est-ce que la philosophie? (1991). 

278 Deleuzes 'post-hegeliaanse' positie, met name door zijn 'transcendental empiricism' wordt aannemelijk gemaakt door Bruce Baugh. Zie: 

"Transcendental empiricism: Deleuze's response to Hegel" in: Man and World 25, (1992), pp. 133-148. 

279 Zie: Gilles Deleuze, "L'homme, une existence douteuse" in: Le Nouvel Observateur, 1966, pp. 32-33.  

280 "Table ronde du 20 mai 1978" in: Perrot, M. (ed.), L'Impossible Prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle. (1980), pp. 

40-56. Zie: Foucault 1994: IV.20-34. 
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 Deleuze heeft zich nooit bekommerd om de consistentie van zijn werk: zijn respect 
voor verandering, het procesmatige en dat wat hij een 'plan d'imma-nence' heeft 
gedoopt - dat wil in Foucaults termen zo veel zeggen als de volledige verstrengeling 
van het empirische en het transcendentale - ligt daaraan ten grondslag. Zijn werk is bij 
uitstek anti-methodisch als gevolg van een radicalisering van de nietzscheaanse impera-
tief van het wantrouwen of 'méfiance'(Deleuze/Guattari 1991: 11): een principiële 
zelfondermijning maakt dat hij in iedere nieuwe tekst de terminologieën, de inzet en 
vaak ook de conclusies van de vorige op het spel zet, terwijl hij toch een bepaalde vorm 
van filosoferen trouw blijft. Hoewel dit eveneens voor andere differentiedenkers geldt, 
is er niemand onder hen, die deze 'anti-methode' zo indringend en aandringend of 
insisterend279 in een veelheid van schriftuurlijke strategieën heeft gearticuleerd als 
Deleuze.  

 
281 Dit 'insisteren' ontleent Deleuze aan Husserl en Meinong, die het op hun beurt weer aan de Stoici ontlenen. Het gaat hier om een 

bestaanswijze die niet fysiek is en die betrekking heeft op het noèma. De problematiek van de schijn wordt hier weer anders verwoord. 

Deleuze vraagt zich met Husserl af of een kwaliteit als 'groen' buiten de propositie kan bestaan: "Considérons le statut complexe du sens ou 

de l'exprimé. D'une part il n'existe  pas hors de la proposition qui l'exprime. L'exprimé n'existe pas hors de son expression. C'est pourquoi le 

sens ne peut pas  être dit exister, mais seulement insister ou subsister. (...) L'attribut n'est pas un être, et ne qualifie pas un être; il est un 

extra-être. (...) Il est cet aliquid,  à la fois extra-être et insistance, ce minimum d'être qui convient  aux insistances. C'est en ce sens qu'il est 

'événement'..."(Deleuze 1969: 33/4). 
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1.1 Differentie en herhaling 
 
Ook al wordt in Qu'est-ce que la philosophie? de thematiek van de herhaling 
nauwelijks meer expliciet ter sprake gebracht, deze voor het differentiedenken uiterst 
relevante 'categorie' speelt wel degelijk op onuitgesproken wijze mee. De kern ervan - 
het onmogelijke, maar noodzakelijke denken van iets singuliers dat tegelijkertijd een 
quasi-transcendentale rol speelt - leidt tot een geheel nieuwe visie op het filosoferen. 
Vrijwel vanaf het begin van Nietzsche et la philosophie waar het concept van de 
genealogie wordt besproken, wordt het zicht op de aporetische spanning tussen het 
empirische en het transcendentale geopend waarvan in Foucaults analyse in Les mots et 
les choses sprake is. In dit Nietzsche-boek gaat het evenwel om de regels en dat wat de 
regels constitueert. Of in termen van Nietzsche: de waarden en dat wat de waarde van 
de waarde uitmaakt: "Généalogie veut dire à la fois valeur de l'origine et origine des va-
leurs"(Deleuze 1962: 2). Het differentiërende element is een spanning die de oorsprong 
zelf tekent en vanwaaruit deze als het ware 'splijt' zodra zij wordt belicht: "L'élément 
différentiel n'est pas critique de la valeur des valeurs, sans être aussi l'élément positif 
d'une création"(Deleuze 1962: 3). In die zin is iedere genealogische kritiek tevens een 
affirmatieve scheppingsdaad. Zij is geen door ressentiment ingegeven reactie, maar 
een 'mode d'existence actif'. 
 De sleutel tot de duistere notie van de Eeuwige Wederkeer ligt in Deleuzes uitleg 
van de 'Umwertung aller Werte': een transmutation van reactieve krach-ten naar actieve 
krachten door de affirmatie van de destructieve wil tot niets.(Deleuze 1962: 201) 
Deleuzes interpretatie steunt op de gedachte dat op elkaar inwerkende krachten 
kwantitatief en kwalitatief van aard zijn.(Deleuze 1962: 48) In het eerste geval gaat het 
om dominantie van krachten ten opzichte van elkaar, ten aanzien van het tweede - en dit 
is de aanzet voor de gedachte van de Eeuwige Wederkeer - voert hij het onderscheid 
tussen actieve en reactieve krachten in en werpt hij de vraag op: hoe kunnen reactieve 
krachten, zo ken-merkend voor het ressentiment dat diep in de christelijke cultuur 
wortelt, omslaan of getransmuteerd worden in actieve krachten?  
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 De Eeuwige Wederkeer zou door een tweetal selecterende principes deze 
'Umwertung' mogelijk maken. Hier is een vergelijking mogelijk met de twee 
vergelijkingen die, zoals in hoofdstuk 4.4.b werd uiteengezet, Löwith aangeeft: een 
antropologische en een kosmologische vergelijking. Deze dubbele selectie bestaat 
enerzijds uit de gedachte van de Eeuwige Wederkeer, die de denker ertoe noopt al wat 
hij doet volledig te willen, anderzijds uit een merkwaardig onto-logisch implicaat dat 
Deleuze zelf 'obscuur'(Deleuze 1962: 78) noemt: "il s'agit, par l'éternel retour, de faire 
entrer dans l'être ce qui ne peut pas y entrer sans changer de nature"(Deleuze 1962: 80). 
Precies in dit 'changer' van een reactieve naar een actieve kracht door het negatieve 
volledig te willen ligt de transmuterende werking van de Eeuwige Wederkeer: "C'est 
seulement l'éternel retour qui fait du nihilisme un nihilisme complet, parce qu'il fait de 
la négation une négation des forces réactives elles-mêmes"(Deleuze 1962: 79). De 
reactieve krachten worden door de gedachte en het ontologisch implicaat aangezet 
zichzelf vol-ledig te willen, zich te affirmeren, dat wil zeggen zich voorbij iedere 
begrip-pelijke algemeenheid te totaliseren. Dit houdt volgens Deleuze niet in dat ze, 
zoals bij Hegel het geval is, in een nieuwe begrippelijke positiviteit worden opgeheven. 
Dan zou hij achter zich de lach van Bataille horen opklinken. Er is eerder sprake van 
een affirmatie als een modus van actief bestaan: "Par et dans l'éternel retour, la négation 
comme qualité de la volonté de puissance se transmue en affirmation, elle devient une 
affirmation de la negation elle-même, elle devient une puissance d'affirmer, une 
puissance affirmative"(Deleuze 1962: 80). In een 'experimentele' affirmatie vallen 
denken en zijn samen.  
 Maar hoe kan een negatie omgezet worden in een affirmatie als aan de eer-ste 
slechts de werking van kwantitatief bepaalde differenties als intensiteiten 'ten grondslag' 
ligt? Hierover geeft Différence et répétition duidelijkheid. Hoewel Deleuzes bespreking 
van de Eeuwige Wederkeer in Nietzsche et la philosophie feitelijk de aanzet tot de 
thematiek van de herhaling levert, ben ik het met Groot eens dat de behandeling van 
dit thema systematisch uit de inzet van de differentiefilosofie zelf volgt.(Groot 1988: 
102/4)  
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 Wat is herhalen? Wat is de betekenis van dit her dat later in herdenken en 
herschrijven zal terugkeren? Waarin onderscheiden differentiedenkers zich van andere 
filosofen, zowel empiristen als idealisten of transcendentaalfilosofische denkers, 
wanneer zij over 'her-halen' spreken? En welke repercussies heeft hun 'her'interpretatie 
van herhalen voor het denken over de 're'flectie? Herhalen, meent Deleuze in Différence 
et répétition, "... c'est se comporter, mais par rapport à quelque chose d'unique ou de 
singulier, qui n'a pas de semblable ou d'équivalent"(Deleuze 1968: 7). Herhaling is 
meer dan "une ressemblance extrê-me ou une équivalence parfaite"(Deleuze 1968: 8). 
In de identiteitsfilosofische weergave van de herhaling speelt mimesis een 
doorslaggevende rol: iets bijzon-ders laat zich slechts in vergelijking met iets anders 
vatten door dat iets algemeens dat in een concept besloten ligt wordt herhaald. Deze 
're'presentatie heeft, zo beweert Deleuze reeds in een van zijn eerste boeken La philos-
ophie critique de Kant (1963) een actieve component: "C'est la re-présentation elle-
mème qui se définit comme connaissance, c'est-à-dire comme la synthèse de ce qui se 
présente"(Deleuze 1963: 15). Het betreft dus altijd het begip of de idee, nimmer dat wat 
daaraan 'vooraf' gaat, namelijk dat wat Deleuze 'Intuition' noemt en dat slaat op de 
'sensibilité' waarin de slechts door tijd en ruimte gestructureerde zintuiglijke 
aanschouwingen gerecipieerd worden. Deze 'intuï-tie' zal een zeer speciale rol 
toegedicht krijgen. 
 De singulariteit van het zintuiglijk 'gegeven' is voor Deleuze uitgangspunt van 
denken. Dit bepaalt zijn 'empirisme' dat hij zich echter door een quasi-transcendentale 
component, die, zo zullen we zien, hij als een effect van een genealogische bepaling 
opvat, van het empirisme onderscheidt dat doorgaans aan Hume wordt toegeschreven.3 
Hij etiketteert zijn empirisme dan ook als 'un empirisme supérieur'(Deleuze 1968: 80). 
De 'grond' - "celui-ci seul peut être dit Ungrund ou sans fond" heet het in een impliciete 
verwijzing naar Schelling (Deleuze 1968: 296) - van het begrip is de herhaling. In het 
licht van de wet, waarvan de gelding ook slechts door de herhaling ervaren kan worden, 
stelt Deleuze, zoals eerder gezegd, op verkapt bataillaanse wijze: "A tous égards, la 
répétition, c'est la transgression"(Deleuze 1968: 9). Er is blijkbaar sprake van een 
herhaling die meer is dan een simpele copie van een origineel. Even verder 
verduidelijkt hij de relatie tussen een zelfsplijtende werking en de herhaling in 
ervaringstermen:  
 
 "La répétition appartient à l'humour et à l'ironie; elle est par nature 

transgression, exception, manifestant toujours une singularité contre les 
particuliers soumis à la loi, un universel contre les généralités qui font 
loi"(Deleuze 1968: 12).280

 
283 Dat na deze opmerking verwezen wordt naar de Zen met zijn onoplosbare raadsels - de koan -en naar de Japanse martiale traditie lijkt een 
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Hier lijken een tweetal opposities op elkaar te worden geënt. De eerste is hegeliaans: 
particulier-algemeen. De tweede blijkbaar deleuzeaans: singulier-universeel. Voor 
Deleuze is hier echter geen sprake van een tegenstelling. Sterker, deze twee zaken 
vallen samen. Herhaling en algemeenheid of wet sluiten elkaar uit, omdat in de laatste 
iedere singulariteit onmiddellijk ingevoegd wordt onder een identificerend principe, een 
begrip, waardoor het tot een particulariteit of bijzonderheid wordt. Herhaling in 
deleuzeaanse zin betekent juist iets vóór identiteit, waarbij, zoals ik eerder naar 
aanleiding van Klossowski liet zien, ieder 'volgend moment' (maar hoe kan hier nog een 
lineaire tijd gedacht worden?) nieuw en actief is. Zodra het echter retrospectief wordt 
inge-voegd neemt het de reactieve gedaante van een identiteit aan.281 Herhaling is 
voordat het een concept van de reflectie wordt, 'une condition de l'action' (Deleuze 
1968: 121).  
 Wat door de identiteitsfilosofie veronachtzaamd wordt, is merkwaardig genoeg 
precies dat wat juist door Hegel als kern van zijn denken werd geïntro-duceerd om het 
aristotelische identiteitsprincipe (A=A) in een voorlopige denk-beweging onderuit te 
halen: tijdelijkheid. Dit tijdsaspect, dat Hegel ten slotte weer via een totaliserende 
kunstgreep negeert, kan evenmin als Nietzsches Pathos - "Der Wille zur Macht nicht 
ein Sein, nicht ein Werden, sondern ein Pathos ist die elementarste Tatsache, aus der 
sich erst ein Werden, ein Wirken ergiebt..."(13.259) - tegen de achtergrond van de 
oppositie zijn-worden worden begrepen. De oppositie wordt door een niet-temporele, 
naar totaliteit strevende kracht - in de door mij ontwikkelde terminologie: een radiant 
soevereine kracht - ontregeld en ontwricht. Deleuze noemt dit evenementialiteit. In 
Logique du sens typeert hij deze als: "L'événement, c'est l'identité de la forme et du 
vide. L'événement n'est pas l'objet comme designé, mais l'objet comme exprimé ou 
exprimable, jamais présent, mais toujours déjà passé et encore à venir..."(Deleuze 1969: 
161; crsf. ho). En even verder na een uitweiding over de Zen-praktijk van de mondo - 
het vraaggesprek tussen leraar en leerling - met de koan benadrukt hij de leegte:  
 
 "A travers les significations abolies et les désignations perdues, le vide est le 

lieu du sens ou de l'événement qui se composent avec son propre non-sens, là 
où n'a plus lieu que le lieu. Le vide est lui-même l'élément paradoxal, le non-
sens de surface, le point aléatoire toujours déplacé d'où jaillit l'événement 
comme sens"(Deleuze 1969: 162). 

 

 
indicatie voor een oriëntatie van Deleuze op een niet-religieuze vorm van mystiek. Zie: Deleuze 1969: 162. Zie verder: excursie 17. 

284 Zie: excursie 11.2. 
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Verandering en beweging zijn constitutieve factoren van een differentie, die zich 
articuleert binnen de ogenschijnlijke herhaling van het identieke. Zodra het 
identificerende denken dit evenementiële tracht te vatten, wordt dit tot een moment in 
de geschiedenis. Vandaar dat Deleuze en Guattari, in de bespreking van een filosoferen 
dat gericht is op het denken van het gebeuren, in Qu'est-ce que la philosophie? kunnen 
stellen:  
 
 "Le temps philosophique est ainsi un temps grandiose de coexistence, qui 

n'exclut pas l'avant et l'après, mais les superpose dans un ordre stratigraphique. 
C'est un devenir infini de la philosophie, qui recoupe mais ne se confond pas 
avec son histoire. (...) La philosophie est devenir, non pas histoire; elle est co-
existence de plans, non pas succession de systèmes"(Deleuze/Guattari 1991: 
58/9). 

 
Op de term 'plan' kom ik later terug. Evenals op de blijkbaar voor differentie-denkers zo 
kenmerkende oriëntatie op een ander denken van de tijd dat inhe-rent is aan de kritiek 
op het hegeliaanse concept van de geschiedenis. Hier volstaat het te constateren dat 
door zijn generaliserende werking het op iden-titeit gerichte denken het evenementiële 
niet kan vatten zonder de differentie tot een 'différence sans concept', een volledige 
indifferentie, of tot een hegeliaanse 'différence conceptuelle' te herleiden. Echter, de 
spanning tussen het eindige en het oneindige denken (Deleuze 1962: 181) als 'le 
singulier-universel', zoals het op contradictoire282 wijze heet, betekent op aporetische 
wijze differenties al denkend (be)vatten.  
 Hoe hangt nu herhaling samen met differentie? Daarvoor dient enig inzicht 
gegeven te worden in Deleuzes 'primaat' van het zintuiglijke, waar ik zojuist op doelde 
toen ik naar het begin van de Kritik der reinen Vernunft verwees. Het zintuiglijke heeft 
bij Kant noch Hegel een zelfstandige status, ook al is Hegel bereid het in zijn 
voorlopigheid, als zintuiglijke waarheid, als een 'waar' moment te erkennen. Het 
empirische actuele, dat wat zich hier en nu als iets zintuiglijks aandient, is voor Deleuze 
echter geen instantie van een algemeenheid: zijn singulariteit kan juist nooit verklaard 
worden en niettemin is het de drijvende kracht achter Kant en Hegels pogingen het te 
verbijzonderen om het vervolgens op grond van formele kenmerken in het algemene in 
te voegen. Deleuze wil dit geheel op zichzelf staande singuliere als empirisch gegeven 
niet opgeven. Toch beseft hij dat het, wil het ook maar iets betekenen, dan misschien 
niet gekend, maar dan toch minstens gedacht moet worden. In die kantiaanse zin heeft 
het nooit een apodiktisch, maar altijd een problematisch gehalte en is het een soort 
limietgestalte. Of zoals Baugh het samenvat: 

 
285 Zie ook: Groot 1988: 96. 
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 "The empirical, to use a Kantian distinction, must be thought, even if it cannot 

be known. The empirical is the transcendental condition of the possibility of 
concepts, and in two senses: 1) it is the condition of the application of concepts 
over different cases and so of universality in general 2) it is the real condition 
of experience"(Baugh 1992: 135). 

 
De herhaling getuigt van een de beperktheid van het begrip. De empirische ac-tualiteit, 
het hier en nu van de dingen is tevens de 'grond' van de veelheid, die dus evenmin op de 
identiteit teruggaat.  
 Sprekend over de Eeuwige Wederkeer verbindt Deleuze op uiterst parado-xale 
manier de beide polen van de oppositie zijn-worden, respectievelijk identiteit-herhaling: 
 
 "Revenir est donc la seule identité, mais l'identité comme puissance seconde, 

l'identité de la différence, l'identique qui se dit du différent, qui tourne autour 
du différent. Une telle identité, produite par la différence, est determinée 
comme 'répétition'. Aussi bien la répétition dans l'éternel retour consiste-t-elle à 
penser le même à partir du différent" (Deleuze 1968: 59/60). 

 
De differentie vatten betekent voor Deleuze noodzakelijk het herhalen als de weerschijn 
of echo van het singuliere: "Notre problème concerne l'essence de la 
répétition"(Deleuze 1968: 31). Er is hier dus sprake van twee soorten her-haling, die 
naar analogie van de negatie als een dialectische en een differentirende, een 
begrippelijke en een andersoortige herhaling begrepen worden: 
 
 "La première répétition est répétition du Même, qui s'explique par l'identité du 

concept ou de la représentation; la seconde est celle qui comprend la 
différence, et se comprend elle-même dans l'altérité de l'Idée, dans 
l'hétérogénéité d'une "apprésentation". L'une est négative, par défaut du 
concept, l'autre, affirmative, par l'excès de l'Idée"(Deleuze 1968: 37). 

 
Deleuze suggereert hier een oppositie tussen het concept en de Idee, die beslis-send zal 
blijken voor de herdenking van Kants transcendentale analyse en voor een herdefinitie 
van het denken. Ik kom hier aan het eind van paragraaf 1.3 op terug.  
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 Dat Deleuze hier naar de Idee verwijst hangt samen met zijn poging om in het 
identificerende concept een bewegende, problematische kern te traceren die, zoals bij 
Kant, zichzelf 'bewust' is van haar 'alsof'-karakter: de noodzaak van en de 
onmogelijkheid tot fixatie, zoals dit in de regulatieve idee, maar dan nog bewust-
zijnsfilosofisch, het geval is. Bij het onderscheid tussen beide herhalingen gaat het, 
evenmin als dit bij het singuliere en het universele het geval is, om een oppositie : "Les 
deux répétitions ne sont pas indépendantes. L'une est le sujet singulier, le coeur et 
l'intériorité de l'autre, la profondeur de l'autre. L'autre est seulement l'enveloppe 
extérieure, l'effet abstrait".  
 De problematiek van de Ander wordt zo verbonden met die van de nietz-scheaanse 
schijn:  
 
 "...et partout l'Autre dans la répétition du Même. C'est la répétition secréte, la 

plus profonde: elle seule donne la raison de l'autre, la raison du blocage des 
concepts. Et dans ce domaine, (...) c'est le masque, le déguisé, le travesti qui se 
trouve être la vérité du nu"(Deleuze 1968: 37). 

 
De 'abstractie' als effect dient echter niet empiricistisch te worden begrepen. Er wordt 
niet achteraf van bijzondere gevallen geabstraheerd, waarna wordt gepo-neerd, dat deze 
abstractie reeds als potentie in de actuele gestalten aanwezig was. Het is volgens 
Deleuze complexer. De 'transcendentale' structuur heeft alles met de nietzscheaanse 
genealogie te maken. Deleuze ziet in, dat iedere actuele empiriciteit, ieder hier en nu, 
weer een resultaat is van een veelvoud van voorgegeven actualiteiten. Zij is meer dan 
louter sense-datum à la Russell. In zijn boek over Bergson ontwikkelt hij de notie van 
het virtuele: dit is meer dan het potentiële, maar niettemin in het actuele aanwezig. Het 
actuele is nu geen realisering van een potentie: het is veeleer een knooppunt van 
concrete en empirische processen, die retrospectief gedacht worden en die in die zin 
letterlijk 'begrepen' of geconceptualiseerd worden. Dat hier structurele overeenkomsten 
met Foucaults analytiek van de machtswerkingen opduiken, bevestigt De-leuze in Fou-
cault (1986). Hij herkent in diens werk zijn genealogische inzet. 
 
 "We now see, however, that the difference between actualizations cannot be 

accounted for simply by the sheer 'thisness' of the actual, but by the differing 
causal history of each actuality, which makes each 'this' a singular 'virtual 
multiplicity'. Since the singularity of this actuality is a function of its historical 
genesis, and since this empirical actuality is the basis of the multiplicity that is 
the a priori condition of concepts and of the sensory manifold, it follows that 
the a priori conditions are themselves historical and a posteriori".(Baugh 1992: 
140) 
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Het is op het kruispunt van deze singuliere en universele aspecten dat Deleuze het 
'événement' situeert. 
 Het verschil en de overeenkomsten met Hegels positie komen nu op een nog 
subtielere manier naar voren: zij delen het inzicht in het universele en het historische 
aspect van het zintuiglijk gegevene. Overspant Hegel dit gebeuren nog met een 
teleologische beweging, bij Deleuze is het in nietzscheaanse zin niet-teleologisch en 
door en door empirisch, kortom: genealogisch. 
 
1.2 Niet-dialectische differentie en conceptualiteit 
 
Deleuzes poging om, met behulp van vele subtiele en erudiete verwijzingen naar de 
denkarbeid van illustere voorgangers als Plato, Scotus, Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard en Bergson4, over differenties te spreken 
blijkt vanaf de aanzet een radicale kritiek op de aristotelisch-hegeliaanse definitie van 
het denken in termen van identiteit en contradictie: "Si la dialectique trouve son élément 
spéculatif dans l'opposition et la contradiction, c'est d'abord parce qu'elle reflète une 
fausse image de la différence"(Deleuze 1962: 224) heet het in de conclusie van 
Nietzsche et la philosophie. En in Logique du sens heet het: 
 
 "Ce n'est pas la différence qui doit 'aller jusqu'à' la contradiction, comme le 

pense Hegel dans son voeu d'exaucer le négatif, c'est la contradiction qui doit 
révéler la nature de sa différence en suivant la distance qui lui correspond"(De-
leuze 1969: 202). 

 
Deleuzes anti-hegelianisme treedt vanaf zijn Nietzsche-studie nadrukkelijk op de voor-
grond.(Deleuze 1962: 9/180)283 In het eerste hoofdstuk van Différence et répétition, 
pseudo-metafysisch getiteld 'La différence en elle-même' dat, als betrof het Hegels 
Wissenschaft der Logik met de doordenking van de indifferen-tie begint, onderscheidt 
Deleuze een echter reeds in zijn formulering hoogst paradoxaal concept de la différence 
enerzijds van een hegeliaanse différence conceptuelle, anderzijds van een ondenkbare 
différence sans concept(Deleuze 1968:47): 

 
287 Zie verder: "Introduction. Hegel and the Foundations of Poststructuralism" in: Michael Hardt, Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy 

(1993), pp. ix-xv. Hardt herleest Deleuzes 'academische' studies om de ontwikkeling van een 'non-dialectical negation' en een 'non-dialectical 

opposition' aan het licht te brengen. Met name door de ontwikkeling van deze laatste notie kan Deleuze's kritiek op Hegel niet meer als 

'breuk' (wat hem toch weer tot hegeliaan zou maken) maar als afscheid van diens denken worden begrepen. Dit kan slechts door in de ge-

schiedenis van de filosofie zelf 'discontinue' denklijnen te traceren die kwalitatief verschillen van die van Hegel. Nietzsche en Bergson zijn 

voor Deleuze de denkers die hem dit mogelijk maken. Zij hanteren, zoals hij dit formuleert, een geheel ander 'beeld' van het denken. Op deze 
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 "Ce que la philosophie de la différence refuse: omnis determinatio negatio... 

On refuse l'alternative générale de la représentation infinie: ou bien 
l'indéterminé, l'indifférent, l'indifférencié, ou bien une différence déjà 
déterminée comme négation, impliquant et enveloppant le négatif (par là même 
on refuse aussi l'alternative particulière: négatif de limitation ou négatif 
d'opposition). Dans son essence, la différence est objet d'affirmation, 
affirmation elle-même"(Deleuze 1968: 74). 

 
Het verschil is dus geen privatie van A of B. Het vormt het spanningsveld tus-sen A en 
B, hun 'inter-esse' met dien verstande dat het 'inter' aan het 'esse' van A en B 'vooraf 
gaat'. Het verschil 'is' daarom niet. Het 'is' betreft op para-doxale wijze de werking van 
het verschillen. Als, zoals Deleuze meent, filosofie zich tot taak stelt differenties te 
denken (Deleuze 1968: 293) dient filosoferen een affirmatief gebeuren te zijn. Dit 
betekent tevens dat, gegeven een nimmer oplosbare differentie tussen het denken en 
'iets' ondenkbaars, "la manifestation de la philosophie n'est pas le bon sens, mais le 
paradoxe"(Deleuze 1968: 293)284. Als hij vervolgens tot de slotsom komt dat "Le para-
doxe est le pathos ou la passion de la philosophie"285 dan wordt, tegen de achtergrond 
van de reeds uiteengezette problematiek van de pathos, duidelijk dat hier de Widers-
pruch of de dissonantie een talige structuur heeft gevonden.286 De filosofie lijdt 
hartstochtelijk aan de paradox, omdat daarin weliswaar haar identificerende vermogen 
op het spel wordt gezet, maar zij ontvangt daaruit ook haar drang tot voortgang. Dat dit 
pathos een ontwrichting van de oppositie impliceert, blijkt uit een opmerking in zijn 
Nietzsche-boek: de Wil tot Macht is zijn noch worden, maar een pathos, dat vervolgens 
geïnterpreteerd wordt als een "affectivité, sensibilité, sensation", dat wil zeggen "le 
pouvoir d'être affecté" wat overigens niet noodzakelijk 'passivité' betekent.(Deleuze 
1962: 70)  

 
'denkbeelden' kom ik later terug. 

288 In Logique du sens zal hij deze thematiek van de paradoxen tot inzet van een ander soort denken maken, waarin naast Klossowski's noties 

van het simulacrum en het fantasme als een beweging van en in de schijn tevens allerlei niet-westerse denkwijzen zoals Zen centraal staan. 

Zie bijvoorbeeld: Deleuze 1969: 325/162 ev. 

289 In Spinoza. Philosophie pratique (1981) werkt Deleuze in de index van zijn grondconcepten het spinozistische affect uit. (Deleuze 1981a: 68 

ev.). Zie ook: I.3 noot 3. 

290 Naar aanleiding van Deleuzes stelling dat de manifestatie van de filosofie de paradox is, merkt Groot op: "De differentie moet worden ervaren 

als 'datgene wat te denken geeft en het denken geeft, maar absoluut verschillend is van het denken'(DR 292)"(Groot 1988: 96; cursief, ho) 

Groot wijst eveneens op de passage waar Deleuze het over de 'Ungrund' of de 'sans-fond' heeft. Daarbij duidt hij deze aporetische spanning 

met het ondenkbare aan als een onuitgesproken bataillaanse grondtrek.  
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 Dat wat te denken geeft, kan niet als zodanig in de gedachte verschijnen: "La 
différence s'explique, mais précisement elle tend à s'annuler dans le système où elle 
s'explique". Dit betekent overigens niet dat de differentie als zodanig verdwijnt: "elle 
s'annule en tant qu'elle est mise hors de soi, dans l'étendue et dans la qualité qui remplit 
cette étendue"(Deleuze 1968: 293/4). Deze pseudo-ontologisering houdt in dat de 
differentie hoogstens per implicatie of indirekt gedacht of zoals bij Nietzsches krachten 
het geval was: in haar werkingen gevat kan worden: "... l'être de la différence est 
l'implication"(Deleuze 1968: 293). Ieder concept of begrip is daarom, zoals het veel 
later in Pourparlers (1990), de bundel interviews die aan Qu'est-ce que la philosophie? 
voorafgaat, zal heten, "un paradoxe, forcément"(Deleuze 1990: 187).  
 Deze paradoxaliteit, zo zagen we reeds, hangt hiermee samen dat in het concept het 
gebeuren wordt herhaald: een singulier gegeven ('donné') wordt op die wijze 
veralgemeniseerd of onder een regel of categorie gebracht. Precies dat wat de 'essentie' 
van de differentie uitmaakt, het volledige enkelvoudige ten opzichte van het andere, lost 
op: "Reste que la différence n'est pas le donné lui-même, mais ce par quoi le donné est 
donné" (Deleuze 1968: 292). De differentie krijgt een pseudo-transcendentaal karakter. 
Zo leeft het denken paradoxaal genoeg van dat ten overstaan waarvan het altijd tekort 
schiet. Deze vitale kracht - 'force' om het nietzscheaans of bergsoniaans te formuleren 
(Deleuze 1962: 7/46) - wordt in navolging van Klossowski ook wel 'intensiteit' ge-
noemd. Intensiteit blijkt dan een fysiek ervaarbare spanning die een tweetal niet gelijk 
geladen polen lijkt te vooronderstellen.   
 
 "L'intensité est la forme de la différence comme raison du sensible. Toute 

intensité est différentielle, différence en elle-même. Toute intensité est E-E', où 
E renvoie lui-même à e-e', et e à ε-ε', etc. : chaque intensité est déjà un 
couplage (où chaque élément du couple renvoie à son tour à des couples d' 
éléments d'un autre ordre), et révèle ainsi le contenu proprement qualitatif de la 
quantité. Nous appelons disparité, cet état de la différence infiniment dédou-
blée, résonnant à l'infini." (Deleuze 1968: 287) 

 
'Disparaatheid' is de naam die Deleuze geeft aan dat wat Hegel 'Entzweiung' noemt. In 
de deleuzeaanse term treedt het niet-dialectische gehalte naar voren: veelheid in plaats 
van tweeheid. In zoverre de differentie intensiteit is - wat overigens de uitdrukking 
'différence d'intensité' tot een tautologie maakt (Deleuze 1968: 287) - en deze zich moet 
uitdrukken in 'une extension' wil zij begrepen worden, in zoverre, meent Deleuze, "... 
c'est elle qui crée ce système en s'expliquant".  
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 Denken van differenties heeft dus een zintuiglijke en zinnelijke (af)grond: 
intensiteiten of de fysieke waarneming van spanningen. Dit is voor een in tech-nische 
zin esthetische fundering van het denken en voor een verklaring voor de noodzaak, in 
dubbel opzicht een beroerd worden: zowel beroerd door als beroerd van. De latere 
driedeling van concept, percept en affect vindt hier zijn eerste systematische 
uitdrukking. Het Buiten van het denken (differentie als zodanig) is tegelijkertijd een 
Binnen (concept van differentie). Er is sprake van -en hoe paradoxaal is deze 
terminologie weer - 'une illusion physique transcendantale'(Deleuze 1968: 294). De 
foucaultiaanse problematiek van een empirisch-transcendentale oscillatie als beweging 
van en in de schijn treedt bij Deleuze eveneens naar voren. Hij ziet in dat de beweging 
van een singulier in zichzelf besloten ('d'être en soi') gegeven ('donné') in de richting 
van een concept - deze vloeiing als gebeurtenis ('événement') - in letterlijke zin 'gefi-
xeerd' moet worden. In zijn fictie-begrip vat hij dit op paradoxale wijze: fictie bevat een 
zijns- en een wordingsaspect, die zich als pathos nimmer definitief laat vast-leggen. In 
de wijze waarop de dialectiek deze wording 'vaststelt' of '-legt', meent hij terecht 
'l'élément de la fiction'(Deleuze 1962: 182) van de dialectiek te herkennen.  
 Een concept (be)vat intensiteiten, maar is zelf ook weer een intensiteit. Concepten 
zijn, zoals het in Qu'est-ce que la philosophie? heet, 'des centres de vibrations': "Les 
concepts, qui n'ont que de la consistance ou des ordonnées intensives hors coordonnées, 
entrent librement dans des rapports de résonance non discursive..."(Deleuze/Guattari 
1991: 28). Filosofische concepten worden, in tegenstelling tot het als functie van een 
stand van zaken gedefiniëerde concept van de wetenschap287, niet gekenmerkt door een 
correspondentie met een 'erbuiten' liggende werkelijkheid, maar door een interne 
samenhang, door een 'consistance'. Door het in werking stellen of in ervaring brengen 
van het evenementiële aspect 'stemt' het concept 'overeen' met deze erbuiten liggende 
werkelijkheid. Dit maakt de creatieve, affirmerende kwaliteit ervan uit. De eerdere 
suggestie van een ontologie blijkt slechts schijn. De conceptualiteit "... dit l'événement, 
non l'essence ou la chose. C'est un Evénement pur, une heccéité, une entité: l'événement 
d'Autrui..."(Deleuze/Guattari 1991: 26).  
 
1.3 Immanentievlak: consistentie  
 

 
291 Deleuze/Guattari werken het onderscheid tussen de wijze waarop in  de wetenschap, de logica, de kunst en de filosofie conceptualiteit 

doorwerkt uit in deel II van Qu'est-ce que la philosophie? Over wetenschap in strikte zin merken zij op: "La science n'a pas pour objet des 

concepts, mais des fonctions qui se présentent comme des propositions dans des systèmes discursifs. Les éléments des fonctions 

s'appellent des fonctifs. Une notion scientifique est déterminée non par des concepts, mais par fonctions ou propositions"(Deleuze/Guattari 

1991: 111). Voor de filosofie geldt: "Le concept appartient à la philosophie et n'appartient qu'à elle"(Deleuze/Guattari 1991: 37). 
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Om deze nogal afwijkende 'definitie' van het denken inzichtelijk te maken lanceert 
Deleuze samen met Guattari een neologisme: plan d'immanence of immanentievlak.5 
Het betreft een vlak of een veld - maar de metaforische connotaties suggereren al te 
veel - waarop de paradoxaliteit van concepten zichzelf als 'des toutes 
fragmentaires'(Deleuze/Guattari 1991: 38) vestigt en waardoor zij onderling samenhang 
of consistentie krijgen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het hierbij niet om een nieuw 
begrip en al helemaal niet om een meta-begrip gaat: "Le plan d'immanence n'est pas un 
concept, ni le concept de tous les concepts"(Deleuze/Guattari 1991: 38). Er is geen 
sprake van een metabeweging, evenmin van een transcendentale fundering, wel echter 
van een splijting. Dit is tevens de reden waarom er strikt gesproken nooit gesteld kan 
worden dat immanentie een immanentie van iets is.  
 
 "D'abord parce que la pensée ne peut pas s'empêcher d'interpréter l'immanence 

comme immanente à quelque chose, grand Objet de la contemplation, Sujet de 
la réflexion, Autre sujet de la communication: il est fatal alors que la 
transcendance se réintroduise. Et si l'on ne peut pas y échapper, c'est que 
chaque plan d'immanence, semble-t-il, ne peut prétendre être unique, être Le 
plan, qu'en reconstituant le chaos qu'il devait conjurer: vous avez le choix entre 
la transcendance et le chaos...."(Deleuze/Guattari 1991: 52) 

 
'De chaos bezweren' en, zo zou ik eraan toe willen voegen met het oog op de beginop-
merking over de herhaling: oproepen. Maakt deze verdubbelende bewe-ging van het 
immanentievlak een limietgestalte van het denken? Deleuze meent, tenminste als limiet 
nog conceptueel wordt opgevat, dat dat niet het geval kan zijn. Het is geen regulatieve 
idee à la Kant, hoewel dit idee-matige aspect, zoals we zagen, wel degelijk een rol in de 
conceptualiteit speelt. Ik ga daar zo verder op in. Als het immanentievlak een horizon 
is, dan is het dit in absolute zin voorbij iedere denkbaarheid. Dit absolute kan op zijn 
beurt niets anders dan een schijnbeweging van datzelfde denken zijn, omdat het zijn 
ondoorgrondelijkheid niet kan accepteren288: 
 

 
293 Als Deleuze zich in weinig bedachtzame momenten uitspreekt over het begin of de oorsprong, of als hij de differentie verabsoluteert, trapt hij 

in zijn eigen val, omdat het 'primaat' van de differentie, zoals hij aan het begin van Nietzsche et la philosophie stelde, nu eenmaal geen vast 

begin- of eindpunt toelaat. (Zie: Deleuze 1968: 169). Eerst zijn er minstens twee - de schizo, heet het in L'Anti-Oedipe - en dan pas één. Met 

andere woorden: het Ene is altijd een retrospectieve reductie van dat waarin het denken al moet staan om aangezet te worden: een differenti-

rende spanning.  
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 "Les concepts sont des événements, mais le plan est l'horizon des événements, 
le réservoir ou la réserve des événements purement conceptuels: non pas 
l'horizon relatif qui fonctionne comme une limite, change avec un observateur 
et englobe des états de choses observables, mais l'horizon absolu, indépendant 
de tout observateur, et qui rend l'événement comme concept indépendant d'un 
état de choses visible où il s'effectuerait"(Deleuze/Guattari 1991: 39).289

 
Het immanentievlak is de onzichtbare lichtbron vanwaaruit de dingen zich ten opzichte 
van elkaar aftekenen. Maar deze blinde vlek toont zichzelf niet. Is hier Foucaults 'vide' 
te herkennen die de episteme 'bestemt'? In ieder geval heeft het er veel van weg dat de 
empirisch-transendentale verdubbeling wordt geaffir-meerd: als absoluut gegeven 
wordt het tegelijk met de concepten gecreëerd. Op grond van Deleuzes Kant-studie uit 
1963 mag geconcludeerd worden dat hij de aandrift van de conceptualiteit het absolute 
in een Idee te (be)vatten onderschrijft. "Der Anspruch der Vernunft auf Totalität",  de 
naar samenhang stre-vende conceptualisering 'wil' een als gevolg van de werking van 
de verbeeldingskracht ingezette oneindige fragmentatie omvatten of totaliseren - "elle a 
bien un maximum de compréhension simultanée"(Deleuze 1963: 73)290 - in de Idee, 
waarvan ze zich tegelijkertijd het transcendentaal illusoire, dat wil zeggen het fictieve 
karakter bewust is. Deze totaliteitsaanspraak uit zich bij Deleuze en Guattari niet alleen 
in de samenhangende verketening van elementen van een concept, maar tevens in de 
onderlinge verstrengeling van concepten 'op' - maar de erin besloten topologische 
metaforiek suggereert alweer teveel - een immanentievlak. Deze totaliteit zelf is echter 
van niet-conceptuele aard. Met 'un concept pensé ni pensable' is het "l'image de la 
pensée, l'image qu'elle se donne de ce que signifie penser, faire usage de la pensée, 
s'orienter dans la pensée"(Deleuze/Guattari 1991: 39/40).291

 
294 De erop volgende verwijzing naar de Zen-teksten van Dogen doet vermoeden, dat het hier wellicht opnieuw om een niet-religieuze 'mystieke' 

totaliteitservaring gaat.  

295 La philosophie critique de Kant (1963). 

296 De laatste zinswending suggereert inderdaad de analogie met Kants positie. Zie: I. Kant, "Was heißt: sich im Denken orientieren?" In dit korte 

essay wijst Kant op een analogie tussen de fysieke oriëntatie in de ruimte en een logische oriëntatie in het denken, waarbij hij naast 'bildliche 

Vorstellungen'(V.267; A304) ook fysieke 'Gefühle'(V.269; A 308) ter sprake brengt. Wil Kant zich echter  van de zintuiglijke bepaling van het 

denken bevrijden om het zicht op het 'Übersinnliche' dat de rede viseert, vrij te maken, Deleuze en Guattari laten juist zien hoe affectieve en 

perceptieve aspecten onlosmakelijk met het denken, dat wil zeggen met het scheppen van concepten verbonden is.  
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Voor het openbreken van de fixerende discursiviteit van de concepten richt Deleuze 
zich tot de kantiaanse Idee. Het hierboven gemaakte onderscheid tussen twee soorten 
herhaling bood reeds een indicatie: "L'une", zo heette het, "est négative, par défaut du 
concept, l'autre, affirmative, par l'excès de l'Idée"(Deleuze 1968: 36). Het exces of de 
transgressie hangt dus samen met de her-haling in zoverre een 'donné' zich in een nog 
ongevormde eenmaligheid aan-dient. De Idee biedt geen kennis, maar viseert een 
eenheid die de gefingeerde identiteit van het begrip openbreekt. Het laat het begrip 
weer gebeuren en weet zich geïnspireerd door het zintuiglijke hier en nu. Als Deleuze 
over intuïtie spreekt, lijkt hij een weten op het oog te hebben dat niet discursief van aard 
is. In tegenstelling tot de indruk die Kant heeft gevestigd door de letterlijk 'esthetische' 
receptiviteit aan het begin van Kritik der reinen Vernunft te plaatsen, ziet Deleuze, 
gegeven het 'primaat' van het zintuiglijke, in de intuïtie een vorm van weten die niet aan 
regels is gebonden. 
 Deleuze is op zijn speurtocht naar het concept van de differentie gestoten op de 
herhaling "qui témoigne à son tour de la singularité comme puissance de l'Idée"(D-
eleuze 1968: 41).  
 
 "Aussi bien, plutôt que le répété et le répétiteur, l'objet et le sujet, nous devons 

distinguer deux formes de répétition. De toute manière, la répétition est la 
différence sans concept. Mais dans un cas, la différence est seulement posée 
comme extérieure au concept, différence entre objets représentés sous le même 
concept, tombant dans l'indifférence de l'espace et du temps. Dans l'autre cas, la 
différence est intérieure à l'Idée; elle se déploie comme pur mouvement 
créateur d'un espace et d'un temps dynamiques qui correspondent à l'Idée."(De-
leuze 1968: 36) 
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Als beweeglijke kern van het concept is de Idee een resonantie van een niet-
conceptuele differentie. In een nietzscheaanse wending stelt Deleuze het apolli-
nisch/cartesiaanse onderscheid 'helder-onderscheiden' van ideeën tegenover een 
dionysisch onderscheid 'distincte-obscur' dat hij de kantiaanse Ideeën toedicht292: "La 
différence, ici, est intérieure à une Idée, bien qu'elle soit extérieure au concept comme 
représentation d'objet"(Deleuze 1968: 39/40). Is de Idee bij Plato door de transcendente 
kwaliteit ervan nog een filosofisch concept, vanaf Kant zijn de Ideeën per definitie 
'problematisch', hoewel Hegel heeft geprobeerd deze weer van dit problematische 
gehalte te ontdoen: "Il arrive à Kant de dire que les Idées sont des "problèmes sans 
solution"(Deleuze 1968: 219). De kern van de Ideeën is dus hun problematische èn - ten 
aanzien van het concept - problematiserende karakter. Een denken dat zich door Ideeën 
georinteerd weet, is derhalve principieel problematiserend in dubbel opzicht: "Le 
'problématique' est un état du monde, une dimension du système, et même son horizon, 
son foyer: il désigne exactement l'objectivité de l'Idée, la réalité du virtuel". Nietzsches 
dissonantie of tegenspraak neemt hier de gedaante van een 'problematiek' aan die niet 
zozeer om oplossing alswel om doordenking vraagt: "C'est une erreur de voir dans les 
problèmes un état provisoire et subjectif, par lequel notre connaissance devrait passer 
en raison de ses limitations de fait"(Deleuze 1968: 359).  
 Van belang bij de doordenking van deze spanning is het tekortschieten van de 
aristotelische oppositie potentialiteit-actualiteit. Hierboven is reeds gewezen op de 
introductie van het virtuele, dat deze oppositie als het ware dóórkruist.293  
 
1.4 Denken als het uithouden van de aporie: virtualiteit  
 
De enige keer dat Deleuze en Guattari expliciet over de aporie spreken betreft het hun 
analyse van de relatie tussen immanentie en transcendentie zoals deze door Plato in 
zijn Theaetetus besproken wordt in de gedaante van de onoplos-bare spanning tussen 
opinie (doxa) en ware kennis: "Toutefois, cette recherche passionnée de l'opinion vraie 
ne mène-t-elle pas les Platoniciens à une aporie, celle-là même qui s'exprime dans le 
plus étonnant dialogue, le Théétete? Il faut que le savoir soit transcendant, qu'il s'ajoute 
à l'opinion et s'en distingue pour la rendre vraie, mais il faut qu'il soit immanent pour 
qu'elle soit vraie comme opinion."(Deleuze/Guattari 1991: 141) Een dergelijke aporie 
hopen zij door een volledige immanentie te denken blijkbaar uit te sluiten. 

 
297 Zie verder voor een gedetailleerde uiteenzetting van de relatie tussen differentialiteit en de Idee: Groot 1988: 130 ev. 

298 Het is reeds in Le Bergsonisme, dat Deleuze de herinnering als een 'coexistence virtuel' ten tonele voert: het verleden persisteert in het 

heden. In het laatste hoofdstuk zal deze tijdnotie aan de orde worden gesteld.  
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 Mogen we hier spreken van een affirmatie zoals bij Foucault plaatsvindt vanuit zijn 
kritiek op de empirisch-transcendentale verdubbeling? En mogen we dan in alle 
voorlopigheid beweren, dat denken in deleuzeaanse zin - d.i. de differentie (be)vatten 
waarvan de Wil tot Macht de meest pregnante uitdruk-king is - betekent, als we er met 
Deleuze van uitgaan dat de uitspraak "ex-pliquer, c'est identifier" een tautologie is 
(Deleuze 1968: 294), een zichzelf splijtende, ondermijnende bezigheid is, die 
samenhangt met de mogelijkheid beroerd te worden? Maar wat zegt deze herdefinitie 
dan over allerlei andere 'definities' van het denken?  
Door te stellen dat filosofie contemplatie (Plato), noch reflectie (Kant), evenmin 
intersubjectieve communicatie (Habermas), maar voor alles creatie is (Deleuze/-
Guattari 1991: 10/11/52) lijken Deleuze en Guattari hun inzicht als de waarheid op te 
vatten, als betreft het het eindpunt van een lange historische ontwikkeling. Deze kritiek 
veronderstelt echter een modernistisch tijdsconcept. Het is aannemelijker dat zij deze 
vier kwaliteiten als uitdrukkingen van dis-continue ontwikkelingen binnen het denken 
opvatten.(Hardt 1993: 53) In de laatste articulatie zouden ze dan een radicale onder-
stroom (h)erkennen die tot nu toe door andere images de la pensée of denkbeelden is 
overgedetemineerd. Deze beelden van het denken hangen samen met 'l'image de philo-
sophes' waarover Deleuze in Logique du sens spreekt. Hij meent een drietal 
filosofische typen te kunnen onderscheiden. Slechts in geval van de laatste gaan leven 
en denken in elkaar over: "il ne faut se contenter ni de biographie ni de bibliographie, il 
faut atteindre à un point secret où la même chose est anecdote de la vie et aphorisme de 
la pensée"(Deleuze 1969: 153). Deleuze begint deze 'serie' in het boek met een kritiek 
op Bachelards interpretatie van de verticaliteit in Nietzsches denken:  
 
 "Il faut même dire, que la profondeur sert à Nietzsche pour dénoncer l'idée de 

hauteur et l'idéal d'ascension; la hauteur n'est qu'une mystification, un effet de 
surface, qui ne trompe pas l'oeil des profondeurs et se défait sous son 
regard"(Deleuze 1969:154).6  

 
De platoonse filosoof is "un être des ascensions"(Deleuze 1969: 152), terwijl zijn pre-
socratische tegenhangers, met name Empedocles, zich juist op de aarde, op de diepte 
richten. Zij willen de grot niet verlaten, maar oriënteren zich op de afgrond erachter:  
 
 "Les Présocratiques ont installé la pensée dans les cavernes, la vie dans la 

profondeur. (...) Les profondeurs emboîtées semblent à Nietzsche la véritable 
orientation de la philosophie, la découverte présocratique à reprendre dans une 
philosophie de l'avenir, avec toutes les forces d'une vie qui est aussi une 
pensée, ou d'un langage qui est aussi un corps"(Deleuze 1969: 153). 



 28

 III. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 

                    

 
Het gaat Deleuze nu om een transformatie van deze laatstgenoemde filosoof. Een 
transformatie die precies de ontwrichting van de oppositie vooronderstelt, die zo 
maatgevend is voor Nietzsches filosofie. Deleuze grijpt Nietzsches uitspraak aan over 
de Griekse omgang met de schijn, met vormen, tonen en woorden: "Diese Griechen 
waren oberflächlich - aus Tiefe "(6.439). Juist deze schijnbewegingen serieus nemen 
schept een nieuw soort filosoof die hij gepersonifieerd ziet in Diogenes, de cynische 
denker, die niet met de hamer, maar met de stok filosofeert: 
 
 "et pourtant aussi il tient un discours nouveau, nouveau logos animé de para-

doxes, de valeurs et de significations philosophiques nouvelles. Nous sentons 
bien que ces anecdotes ne sont plus platoniciennes ni présocratiques"(Deleuze 
1969: 155).294  

 
De topologische metafoor die hierbij past is problematischer, omdat in feite zowel het 
horizontale als het verticale daarin verdisconteerd zijn. Het zal de semiotiek zijn die 
deze complexe beweging zal proberen te benoemen. Maar reeds bij Freud zien we de 
poging om diepte en oppervlakte in een ambivalente verstrengeling onder woorden te 
brengen. Zijn pathologische typeringen vol-gend zou deze manier van filosoferen beter 
dan als een 'platoonse conversie' of als een 'presocratische subversie' geduid kunnen 
worden als een 'perversion', "qui convient au moins avec le système de provocations de 
ce nouveau type de philosophes, s'il est vrai que la perversion implique un étrange art 
des surfaces".(Deleuze 1969: 158) 

 
300 Deze stok of 'baton' wordt in andere series weer opgevoerd als 'waarheidschenkende' stok van de zenmeester (of bij Sloterdijk: van Diogenes 

de kynicus), die zijn leerlingen voor de ratio onoplosbare raadsels, de zogenaamde koan opgeeft. 
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 Reeds in Nietzsche et la philosophie laat Deleuze een omslag zien van een 
denkbeeld dat aan de metafysica met haar waarheidsdrang eigen is, naar een 
nietzscheaanse denkbeeld waarin niet de waarheid maar de zin en de waarde centraal 
staan. Oppositioneel uitgedrukt: "Les catégories de la pensée ne sont pas le vrai et le 
faux, mais le noble et le vil, le haut et le bas, d'après la nature des forces qui s'emparent 
de la pensée elle-même"(Deleuze 1968: 119). Aan de 'beelden van filosofen' en de 
denkbeelden wordt in Qu'est-ce que la philosophie? de gedachte van het imma-
nentievlak toegevoegd, waardoor er een metaforische basis aan het denken lijkt te 
worden verleend. Deze beelden zijn, hoewel de verleiding groot is, niet gelijk te stellen 
met Foucaults epistemische structuren: deze zijn nog discursief van aard. Het is 
misschien adequater te verwijzen naar dat wat in Foucaults vroege studies 'sensibilité' 
wordt genoemd.295 Het zijn eerder een soort 'afgrondmetaforen', die in hun cultuur-his-
torische bepaaldheid samenhang mogelijk maken tussen de concepten als "quelque 
chose de plus profond, toujours présupposé, un système de coordonnées, des 
dynamismes, des orientations"(Deleuze 1990: 202). In termen van het immanentievlak 
betekent dit dat het denkbeeld zich daarover vertakkend er mee samenvalt.  
 'Onder' Descartes' cogito worden echter niet nieuwe vooronderstellingen van 
conceptuele aard ontdekt, maar deze 'vooronderstellingen' "sont implicites, subjectifs, 
préconceptuels, et forment une image de la pensée: tout le monde sait ce que signifie 
penser"(Deleuze/Guattari 1991: 60). Echter, deze 'metaforen' verschillen van de door de 
metafysica gedachte metaforen. Heidegger heeft gelijk als hij metaforica nog als een 
functie van de metafysica ziet: zij zijn als schijn nog afhankelijk van een begrippelijk 
fundament. In navolging van Nietzsche die door zijn ontwrichting van de schijn-zijn 
oppositie de metafoor een zelfstandig, maar ambigu statuut verleent, verliezen bij 
Deleuze en Guattari de beelden hun metaforisch karakter in metafysische zin. Daarom 
kunnen ze in L'Anti-Oedipe stellen dat de verlangensmachine - het gedecentreerde 
subject als een veelheid van produktie-, distributie- en consumptiestromen - geen 
metafoor is(Deleuze/Guattari 1972: 43) en in Kafka. Pour une littérature mineure 
(1975), waarin het metamorfoseren in Die Verwandlung het aangrijpingspunt bij uitstek 
vormt, oproepen tot "tuer la métaphore"(Deleuze/ Guattari 1975: 40).  

 
301 Zie verder: Oosterling 1989: 22 ev. 
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 Deleuze werpt de vraag op of deze denkbeelden anders dan als een indiffe-rentie of 
onverschilligheid kunnen worden gedacht. Indifferentie als het vol-strekt ondenkbare, 
niet-voorstelbare aspect van differenties, als het gebeurlijke dat weliswaar ongevormd 
is, maar dat niet in oppositie met de differentie staat. Komt het immanentievlak nu voor 
de kwalificatie 'indifferent' in aanmerking? Het is niet conceptueel, maar op een 
specifieke wijze pre-filosofisch, waarbij het 'pre' niet als een tijdsaanduiding dient te 
worden opgevat: "Il est présupposé, non pas à la manière dont un concept peut renvoyer 
à d'autres mais dont les concepts renvoient eux-mêmes à une compréhension non-
conceptuelle"(Deleu-ze/Guattari 1991: 43). Deze 'compréhension' als 
totaliteitsaanspraak dicht Deleuze in zijn Kant-studie aan de rede toe om de 
overrompelende ervaring van het sublieme als "désaccord, une contradiction vecue" 
(Deleuze 1963: 74) weer meester te worden. Hoewel de filosofie denken wel degelijk 
mogelijk maakt, gaat dit 'plan' als niet-conceptuele, pre-filosofische immanentie niet 
eraan vooraf: "La philosophie est à la fois création de concept et instauration du plan. 
Le concept est le commencement de la philosophie, mais le plan en est l'instaura-
tion."(Deleuze/Guattari 1991: 43/4) De tijdsnotie die Deleuze en Guattari hiermee 
viseren, verschilt principieel van de lineaire tijd die in de modernistische notie besloten 
ligt. 
Met een cruciale term uit L'Anti-Oedipe wordt het immanentievlak soms als "sa Terre 
ou déterritorialisation" gekenschetst. Dit wordt in Mille Plateaux 'systematisch' 
uiteengezet.(Deleuze/Guattari 1980: 634/6) We kunnen ook denken aan de eveneens in 
Mille Plateaux verder uitgewerkte notie Corps sans organes. (Deleuze/Guattari 1980: 
185/6) Het denken beweegt zich steeds naar een dergelijke indifferentie toe. Dit wordt 
bevestigd door Deleuzes opmerking dat "penser suscite l'indifférence générale". Daarin 
overschrijdt de filosofie zichzelf: zij herhaalt zich zonder te identificeren. Dit kan vanuit 
een modernistische oogpunt slechts iets 'non-philosophique' kan inhouden: 
 
 "Ce sont ces conditions internes. Le non-philosophique est peut-être plus au 

coeur de la philosophie que la philosophie même, et signifie que la philosophie 
ne peut pas se contenter d'être comprise seulement de manière philosophique 
ou conceptuelle, mais s'adresse aussi aux non-philosophes, dans son 
essence"(Deleuze/Guattari 1991: 43). 
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Laat ik ter afsluiting dit inzicht terugkoppelen naar mijn aanvankelijke uit-
gangsstelling: de positivering door Deleuze en Guattari van de door Foucault in het 
moderne denken opgespoorde aporie. Alles wijst erop, dat zij filosoferen vanuit een 
afgrondelijke, een abyssale relatie tussen denken en leven. Mocht er echter nog twijfel 
over de verwantschap met de door Foucault in Les mots et les choses uitgewerkte 
analytiek van de eindigheid bestaan, dan wordt deze definitief weggenomen door een 
noot, waarin plotseling de notie 'Autrui' wordt geïntroduceerd. Het vermoeden dat het 
hier inderdaad om één van de gestalten van de analytiek van de eindigheid gaat, wordt 
bevestigd door een verwijzing in Qu'est-ce que la philosophie?. In een cruciale passage 
spiegelen zij zich aan het denken van het Buiten, zoals dit door Foucault bij Blanchot is 
opgespoord.(Deleuze/Guattari 1991: 59n) Onmiddellijk valt de aporetische kwaliteit 
van dit denken op: "On dirait que LE plan d'immanence est à la fois ce qui doit être 
pensé, et ce qui ne peut pas être pensé. Ce serait lui, le non-pensé dans la pensée". Dat 
zij expliciet naar de analytiek van de eindigheid verwijzen, met name naar het doublet 
cogito-ongedachte, levert voor mijn these het doorslaggevende argument. In de wijze 
waarop vervolgens deze problematiek wordt verwoord, treedt die paradoxale spanning 
naar voren die ik reeds bij Nietzsche en Foucault heb opgespoord: 
 
 "Il est le plus intime dans la pensée, et pourtant le dehors absolu. Un dehors 

plus lointain que tout monde extérieur, parce qu'il est un dedans plus profond 
que tout monde intérieur: c'est l'immanence..."(Deleuze/Guattari 1991:59).296

 

 
302 In Foucault (1986) maakt Deleuze een onderscheid tussen 'l'extériorité' en 'le dehors': "L'extériorité est encore une forme, comme dans 

L'archéologie du savoir, et même deux formes extérieures l'une à l'autre, puisque le savoir est fait de ces deux milieux, lumière et langage, 

voir et parler. Mais le dehors concerne la force..."(Deleuze 1986: 92). Het is het Buiten als kracht dat 'irréductible' is. De problematiek van de 

sublimiteit, waar ik met betrekking tot Foucaults vroege literatuur-essays al eerder op wees, klinkt door: "Si voir et parler sont des formes 

d'extériorité, penser s'adresse à un dehors qui n'a pas de forme. Penser, c'est arriver au non-stratifié. Voir, c'est penser, parler, c'est penser, 

mais penser se fait dans l'interstice, dans la disjonction de voir et de parler"(Deleuze 1986: 93). 
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Deleuze en Guattari voeren Foucaults negatief-kritische analyse voorbij de negatie. Zij 
affirmeren de aporie door zich tot taak te stellen het ondenkbare in het denken, dat wil 
zeggen de als Idee gevatte differentie die in deze spanningsverhouding besloten ligt, zo 
in een concept te vatten dat tegemoet wordt gekomen aan de evenementiële kwaliteit 
van het differente: "Toute création est singulière, et le concept comme création 
proprement philosophique est toujours une singularité"(Deleuze/Guattari 1991: 12). 
Denken is het singulier-universele uit Différence et répétition op aporetische wijze 
affirmeren. Deze vorm van denken wordt in hun teksten op allerlei noemers gebracht: 
schizo-analyse, nomadendenken of moleculair denken. Of zoals het in Mille Plateaux 
heet: rhizomatiek, dat wil zeggen een denken dat zich niet verbeeldt als de cartesiaanse 
boom, maar als een onderaardse wortelstok die op ieder punt uit de grond kan op-
schieten en waarvan de vertakkingen onnavolgbaar zijn:  
 
 "Le rhizome ne se laisse ramener ni à l'Un ni au multiple. Il n'est pas l'Un qui 

devient deux, ni même qui deviendrait directement trois, quatre ou cinq, etc. 
(...) Il n'est pas fait d'unités, mais de dimensions, ou plutôt de directions 
mouvantes. Il n'a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par 
lequel il pousse et déborde. Il constitue des multiplicités linéaires à n 
dimensions, sans sujet ni objet, étalables sur un plan de consistance, et dont 
l'Un est toujours soustrait (n-1). Une telle multiplicité ne varie pas ses dimensi-
ons sans changer de nature en elle-même et se métamorphoser"(Deleuze/Gu-
attari 1980: 31).  

 
Precies door deze metamorfoserende kwaliteit, waarin een onbemiddeld ver-anderen, 
een meegaan met de vloeiing, tot zijn recht komt - en dus niet de keuze voor een 
nieuwe 'metafoor' of 'beeld' -, wordt het modernistisch-hegeliaanse identiteitsdenken 
doorbroken en ontkracht. 
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2 Schrijven en versgil: Jacques Derrida 
 
Niet alleen hebben Deleuzes anti-methodische inslag en anti-transcendentalisme hem 
ervan weerhouden om het immanentievlak, deze 'differentie van de differentie' als een 
'laatste' systematisch spoor te doordenken. Het zal waarschijnlijk tevens zijn oriëntatie 
op een extra-discursieve sfeer met een libidinale of affectieve kwaliteit geweest zijn, 
waardoor zijn aandacht voor het schrijven als schriftuur niet verder is geëxploreerd.7 Bij 
Jacques Derrida daarentegen wordt de nadruk des te meer op het schrift gelegd. De 
Franse wending naar de taal neemt bij Derrida naar mijn mening zelfs de meest 
pregnante gestalte aan: Nietzsche, De Saussure en Freud zijn in kritische zin zijn meest 
vooraanstaande inspiraties, waarbij zij opgemerkt, dat Bataille wat betreft de Hegel-
kritiek zeker in het vroege werk een belangrijke rol heeft gespeeld en Heideggers in-
vloed zich later steeds meer doet gelden.  
 De wending naar de taal, exacter: naar het schrift is in de kiem reeds aanwezig in 
Derrida's vertaling van een commentaar van Husserl bij een van diens werken over de 
meetkunde. Wat als kritiek op het transcendentalisme van Hus-serl begint, groeit 
geleidelijk aan uit tot een radicale kritiek op het identiteitsdenken. In een verwijzing 
naar de nadrukkelijk heideggeriaanse inspiratie wordt deze kritiek deconstructie 
gedoopt. Derrida's afbrekende ('de'), negatief-kritische inzet gaat altijd gepaard met 
opbouwende ('con'), affirmatief-creatieve arbeid.297 In een van de latere werken 
'definieert' Derrida deconstructie als een enting van een tweetal 'voies' of 'styles': "L'un 
prend l'allure démonstrative et apparemment non-historique des paradoxes logico-
formels. L'autre, plus historique ou plus anamnésique, semble procéder par lectures de 
textes, interprétations minutieuses et généalogiques"(Derrida 1990: 958). Paradoxale 
enting van oppositionele termen en wisselingen van perspectieven keren op alle niveaus 
in zijn werk terug: het beschrevene wordt ook uitgeschreven, vorm en inhoud enten 
zich op elkaar in een deconstructivistische stijl, maar deze 'methode' kan slechts 
afgelezen worden aan de concrete deconstructieve analyses van teksten. Zo schrijft 
Derrida differenties daadwerkelijk in zijn teksten in. 
  Dit houdt 'le fin du livre' als een samenhangend betoog van een intentioneel subject 
en 'le commencement de l'écriture' of schriftuur in: 
 

 
304 Ook bij de door differentiedenkers in ere herstelde Heidegger blijkt deze dubbelheid een rol te spelen. 'Abbau' is altijd tegelijkertijd 'Auseinan-

dersetzung', een openleggen van gemiste kansen, van het ongedachte. Desondanks is Heideggers destructie stelliger en laat deze een meer 

direkte benadering zien dan Derrida's deconstructie.  
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 "L'idée du livre, qui renvoie toujours à une totalité naturelle, est profondément 
étrangère au sens de l'écriture. Elle est la protection encyclopédique de la 
théologie et du logocentrisme contre la disruption de l'écriture, contre son 
énergie aphoristique et, nous le préciserons plus loin, contre la différence en 
général"(Derrida 1967a: 30/1). 

 
Schrijven vanuit het besef dat iedere poging, de werking van de differentie te 
identificeren, door de beweging van de differentie zelf, de différance of het versgil298, 
wordt uitgesteld of opgeschort, is een van de constitutieve kenmer-ken van de 
derrideaanse schriftuur.299 Vorm en inhoud gaan in elkaar over in een schriftuurlijke 
beweging. Als betrof het een lacaniaanse psycho-analyse van de tekst300 worden daarin 
traditionele interpretaties van klassieke teksten gedecentreerd: in de marges ervan 
verschijnen betekenissen die zich tegen de in, door en als de geschiedenis gevestigde 
betekenissen van deze teksten keren. 
 Derrida beroept zich op De Saussures tekentheorie. De constitutieve niet-
reduceerbare differenties tussen tekens grijpt hij aan om de onmogelijkheid te 
onderbouwen van een niet-ambigue relatie tussen betekenaar en betekende/be-tekenis. 
Tekens laten zich niet definiëren of identificeren vanuit oppositionele of contradictoire 
relaties. Hun werking laat zich pas begrijpen vanuit een differentialiteit die door haar 
splijtende en verdubbelende werking oneindig is. Deze verstrooiing of 'dissémination', 
deze spreiding en disparaatheid wordt door zijn eigen schrijven geïntensiveerd en 
nimmer opgelost. Het opsporen van vermeende betekenissen impliceert zoals bij 
Deleuze paradoxaal genoeg een 'oplossing' ervan in een disparate veelheid van 
verschillen. In een nog metafysisch klinkende wending zou er gesproken kunnen 
worden van een 'opschorting', ware het niet dat op de vraag wat nu precies wordt 
opgeschort geen ander antwoord dan "het verschil" bestaat. Dit geldt eigenlijk ook voor 
termen als 'opsporen': het 'oer'spoor of 'archi-trace' 'bestaat' slechts in het uitstaan 
ernaar, in de oriëntatie, die niet - zoals Habermas tegen beter weten in doet - met een 
fenomenologische intentionaliteit verward mag worden. Er is geen aanwezigheid, 
evenmin een afwezigheid van dat wat de verschillen 'grondt': différance of versgil. Het 
versgil 'bestaat' in strikte zin niet. 

 
305 Deze term, waarnaar Groot in zijn commentaren bij zijn vertaling van enkele artikelen uit Marges de la philosophie eveneens verwijst (Groot 

1989: 223), wijkt af van zijn vertaling 'differantie', maar komt wel degelijk tegemoet aan de eis van onhoorbaarheid en leesbaarheid. De 'ance' 

als 'werkings'uitgang van het tegenwoordig deelwoord verdwijnt echter, evenals de mogelijkheid van een analyse van de letter A, waarmee 

Derrida's opstel begint. 

306 Ger Groot meent in de inleiding bij zijn vertaling van Épérons. Les styles de Nietzsche dat rond 1972 een kentering plaatsvindt in Derrida's 

werk: "Zoals we al zeiden, staat La dissémination al op de rand van deze verdere ontwikkeling, waarin datgene wat voordien was doordacht 

nu in de tekst zelf zichtbaar wordt gemaakt en aan het werk wordt gezet"(Groot 1985: 11). 

307 Derrida weerspreekt deze indruk in "Freud et la scène de l'écriture" in: Derrida 1967b: 293. 
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 Derrida bekritiseert de gedachte dat er een eenduidige oorsprong zou bestaan. In De 
la grammatologie, in zijn kritiek op Rousseaus gedachte van een oorspronkelijke 
natuurstaat, laat hij zien hoe een metafysische oorsprong slechts kan bestaan bij gratie 
van de supplementaire toevoeging van het maat-schappelijk verdrag, kunst, techniek, 
opvoeding, traditie en voorstellingen. Dit zouden in mijn optiek media of bemidde-
lingen kunnen worden genoemd:  
 
 "Cette espèce de la supplémentarité détermine d'une certaine manière toutes les 

oppositions conceptuelles dans lesquelles Rousseau inscrit la notion de nature 
en tant qu'elle devrait se suffire à elle-même"(Derrida 1967a: 208). 

 
Hoewel de stelling, dat authenticiteit louter functie is van de bemiddelingen, te sterk is, 
klinkt deze suggestie wel degelijk door in Derrida's opvatting dat de oorsprong 
evenmin als opposities zonder deze supplementaire gestalten 'be-staat'. Maar als het 
supplement de (af)grond is van de aanwezigheid van de oorsprong dan betekent dit dat 
het supplement zelf noch in termen van repre-sentatie, noch in die van presentie kan 
worden gedacht: "Het supplement is een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde, die 
tevens de onmogelijkheid instelt van datgene wat het mogelijk maakt"(Moyaert 1986: 
49)301.  
 Derrida's ondergraving van oorsprong en identiteiten betekent echter geenszins een 
frontale aanval op Hegels denken. Niettemin is de deconstructie van de 'Aufhebung' 
zijn doelwit: 
 

 
308 Zie: Paul Moyaert, "Jacques Derrida en de filosofie van de differentie", in: Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken. Samuel IJsseling 

(red.) (1986), p. 49; zie verder: Rudolf Bernet, "Derrida en Husserl. Het supplement als oorsprong" in: idem, pp. 152-192. Ik zou voor een 

dergelijke supplementariteit ook naar Huizinga kunnen verwijzen. In Homo ludens (1938/1989) kenschetst hij de relatie tussen spel en ernst 

op niet-dialectische wijze. Allerlei 'bataillaanse' aspecten duiken in zijn beschrijvingen op. Zo "is de wedkamp, als ieder ander spel, tot zekere 

hoogte doelloos te noemen"(Huizinga 1989: 48), verwijst hij eveneens naar de potlatch (Huizinga 1989: 57), behandelt hij vanuit deze 

gedachte de thematiek van de gerechtigheid en wijst hij op de cultuurstichtende functie van het spel (Huizinga 1989: 47). De tegenstelling 

spel en arbeid of ernst, een tegenstelling die hij 'complementair'(Huizinga 1989: 43) noemt, waarbij hij bovendien op het primaat van het spel 

wijst: "Spel is daarin de positieve term, en ernst de negatieve. De betekenisinhoud van ernst is met de negatie van het spel bepaald en 

uitgeput: ernst is niet-spel, anders niet. De betekenisinhoud van spel daarentegen is met niet-ernst geenszins omschreven of uitgeput. Spel is 

iets eigens. Het begrip spel is zodanig van een hogere orde dan dat van ernst. Want ernst tracht spel uit te sluiten, maar spel kan zeer wel de 

ernst in zich omsluiten"(Huizinga 1989: 44). 
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 "S'il y avait une définition de la différance, ce serait justement la limite, l'inter-
ruption, la destruction de la relève hégélienne partout où elle opère. L'enjeu ici 
est enorme. Je dis bien l'Aufhebung hégélienne, tel que l'interprète un certain 
discours hégélien, car il va de soi que le double sens de Aufhebung pourrait 
s'écrire autrement. D'où sa proximité avec toutes les opérations qui sont 
conduites contre la spéculation dialectique de Hegel"(Derrida 1972c: 55/6). 

  
Juist omdat hij zich in het voetspoor van Bataille tegen Hegel keert, is zijn waardering 
voor de laatste hoogst dubbelzinnig. Ondanks zijn kritiek op de dialectiek, ondanks zijn 
radicale subversiviteit weet hij: "Hegel est aussi le penseur de la différence irréducti-
ble"(Derrida 1967a: 41), zoals Foucault in Les mots et les choses kan opmerken dat 
Hegel en Marx "le savaient". Zijn niet af-latende deconstructieve 'arbeid' van de 
dialectische maskeringen die op nietzscheaanse wijze masker na masker doen verschij-
nen is een poging dit voor He-gel fatale inzicht onder andere in diens teksten terug te 
vinden.302 Derrida schrijft vanuit het besef dat er geen buitenpositie, geen transcen-
dentie meer mogelijk is. Hij kan derhalve de metafysica slechts van binnenuit, vanuit 
het hart van haar schriftuur, deconstrueren, wetend dat het opbouwende aspect zich op 
onnavolgbare wijze, dat wil in bataillaanse termen zoveel zeggen als niet-planmatig en 
discontinu, kortom volgens een 'économie générale'(Derrida 1967b: 369 ev.)303 in de 
verspilling zal articuleren. 
 Nietzsche is in Derrida's werk voornamelijk op een impliciete wijze aanwezig. 
Soms wordt hij op expliciete wijze in verband gebracht met kernnoties: 
 
 "C'est peut-être ce qu'a voulu écrire Nietzsche et ce qui résiste à la lecture 

heideggerienne: la différence dans son mouvement actif - ce qui est compris, 
sans l'épuiser, dans le concept de différance - est ce qui non seulement précède 
la métaphysique mais aussi déborde la pensée de l'être"(Derrida 1967a: 206). 

 

 
309 Zie bijvoorbeeld: Jacques Derrida, Glas (1974). 

310 Zie: Derrida 1967b, m.n. het artikel over Batailles werk "De l'économie restreinte à l'économie générale - Un hegelianisme sans réserve": pp. 

369-408. Zie verder: excursie 9 en Oosterling 1989: hoofdstukken 6 en 8. 
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Een meer systematische bespreking betreft de in 1972 in Cerisy-la-Salle gehouden 
lezing over de stijl van Nietzsche en een in Amerika gehouden lezing over de 
'eigennaam', waarbij de onmogelijkheid van de eigennaam naar aanlei-ding van 
Nietzsches Ecce Homo wordt uiteengezet.304 Als de eerste tekst vier jaar later wordt 
gepubliceerd is 'stijl' tot 'stijlen' geworden, een meervoudigheid die van toepassing is op 
de produktie van pseudoniemen, die als betrof het een theater Nietzsches teksten 
bevolken. Eigenlijk werkt Nietzsches inspiratie vooral door in Derrida's latere teksten. 
Dat daar in toenemende mate sprake is van een systematische verwerking en 
toonzetting van aporetische figuraties, waarin een ervaringsmatig element een steeds 
vooraanstaander plaats in gaat nemen, is dan ook geen toeval. Ter introductie van deze 
explicitering zal ik in het werk, dat ik helaas met zevenmijlslaarzen moet doorkruisen, 
nagaan waar de aporie opduikt en in hoeverre er op de desbetreffende plaats sprake is 
van een impliciete of expliciete en in het laatste geval van een coherent-systematische 
of onkritische toepassing. Dit alles om ten slotte zelfs in Derrida's filosoferen de vinger 
te kunnen leggen op een extra-discursieve dimensie. Vooruitlopend kan reeds gesteld 
worden dat zich ook in Derrida's werk, evenals bij Deleuze en Foucault, een 
heroriëntatie op de tijd voltrekt. 
 
2.1 Aporieën in het vroege werk 
 
In tegenstelling tot Foucault en Deleuze bereikt de zelfreflectie van Derrida een punt, 
waarop hij zijn werk volledig in termen van de aporie herinterpreteert. Dit gebeurt 
echter pas in 1992 en wel in een lezing die hij houdt op een symposium in Cerisy-la-
Salle dat aan zijn gehele werk is gewijd: "Apories. Mourir - s'attendre aux 'limites de la 
vérité'"8. Het is echter opvallend dat vóór het eind van de tachtiger jaren nagenoeg 
niemand in de secundaire litera-tuur de term 'aporie' gebruikt om van daaruit Derrida's 
werk te kenschetsen, terwijl dit 'achteraf' bezien zo voor de hand zou liggen. Dit heeft 
alles te maken met het ontbreken van een systematische aanpak van deze problematiek 
door Derrida zelf.  

 
311 Éperons. Les styles de Nietzsche (1978); Otobiographies.l'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre (1984). 
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 Bezien we het vroege werk dan komen de verwijzingen naar aporien spora-disch, 
onsystematisch en slechts in negatief-kritische zin voor. In La voix et le phénomene 
wijst Derrida als was het in een impliciete kritiek op Adorno's aanval op Husserl305 in 
negatief-kritische zin op diens bedachtzaamheid om de transcendentale problematiek 
niet te psychologiseren: "Husserl montrera dans Ideen I à quelle aporie conduit une 
telle conception"(Derrida 1967c: 49/50; crsf. ho). En in het eveneens in 1967 gepubli-
ceerde L'écriture et la différence wordt in het artikel "Freud et la scène de l'écriture" 
met het oog op een mogelijke metafysische en positivistische rest in Freuds fysicalisti-
sche verklaring een aporetische positie geconstateerd.(Derrida 1967b: 305) Het zijn 
vanzelfsprekend beide geen affirmatieve opmerkingen. Dit geldt reeds in mindere mate 
voor een opmerking in La dissémination (1972). In "La pharmacie de Platon" worden 
op-posities, met name die tussen model en kopie - een problematiek die drie jaar ervoor 
eveneens bij Deleuze in diens Logique du sens werd besproken (Deleuze 1969: 298) - 
tegen de achtergrond van een 'inscription originaire' (die zich altijd bedient van 
metaforiek en bij Plato namen krijgt als 'khôra') gesitueerd: "Voici le passage au-delà de 
toutes les oppositions du 'platonisme' (intelligibele versus sensibele, ho), vers l'aporie de 
l'inscription originaire..."(Derrida 1972b: 185). Krijgt de deleuzeaanse thematiek van 
het immanentievlak hier zijn derrideaanse, schriftuurlijke uitdrukking?306

 In hetzelfde jaar publiceert Derrida Marges de la philosophie waarin, naast de tekst 
"Ousia et gramme" - waar ik straks uitgebreid op zal ingaan omdat daar de 
problematiek van de aporie, zij het nog met een negatief-kritisch accent 
deconstructivistisch besproken wordt - tevens de lezing is opgenomen waarin Derrida 
zich over de 'différance' of het versgil buigt. Door de voorgaande besprekingen van 
Foucault en Deleuze moeten 'bepalingen' van dit 'neo-graphisme' wel bekend in de oren 
klinken: "... ce que j'appellerai provisoirement le mot ou le concept de différance et qui 
n'est, nous le verrons, à la lettre, ni un mot ni un concept"(Derrida 1972a: 3). Hoewel 
het een metabegrip lijkt en het als een transcendentaal gedacht zou kunnen worden, 
blijken in het versgil deze termen een verschuiving te ondergaan. Naast een spanning 
tussen onmoge-lijkheid en noodzakelijkheid blijkt er ook een tussen mogelijkheid en 
onmoge-lijkheid te zijn. In La dissémination geeft Derrida dit, sprekend over de herha-
ling, als volgt aan: 

 
313 Zie: Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien (1990). 

314 Bennington formuleert het versgil in termen van verschillen zoals we die bij Deleuze zijn tegengekomen: "La différance n'est jamais pure. (...) 

elle est toujours entre ou en-train-de, jamais elle-même, jamais présente. Essayons provisoirement de la penser comme une force (...), mais 

il faut comprendre qu'on ne peut vraiment comprendre la force qu'à partir de la différance - l'idée de force n'a de sens que dans un rapport de 

forces, donc de différences de forces, de forces en différance (M, 18). La différance ne peut pas être une force, mais la tension d'au moins 

deux forces (...): une force pure n'en serait pas une, elle ne devient force qu'en face d'une autre force, une résistance (ED, 300-301). La 

différance 'est' ce rapport, et donc en principe précède toute force donnée."(Bennington/Derrida 1991: 79/80). Deleuze en Foucault 

(résistance als noodzakelijk supplement van de macht als krachtenspel) haken aan bij Derrida. 
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 "La différance, disparition de la présence originaire, est à la fois la condition de 

possibilité et la condition d'impossibilité de la vérité. A la fois. 'A la fois' veut 
dire que l'étant-présent (on) dans sa vérité, dans la présence de son identité et 
l'identité de sa présence se double dès qu'il apparaît, dès qu'il se présente. Il 
apparaît, dans son essence, comme la possibilité de sa propre duplication. 
C'est-à-dire, en termes platoniciens, de sa non-vérité la plus propre, de sa 
pseudo-vérité réfléchie dans l'icône, le phantasme ou le simulacre. Il n'est ce 
qu'il est, identique et identique à soi, unique, qu'en s'ajoutant la possibilité 
d'être répète comme tel. Et son identité se creuse de cet ajout, se dérobe dans le 
supplément qui la présente"(Derrida 1972b: 194). 

 
Evenals bij Deleuze dienen identiteiten zich pas in de herhaling aan. Deze iterabiliteit 
vormt, zoals in het vorige hoofdstuk al bleek, een van de kritiekpunten van Searle. Als 
over het versgil wordt gesproken, dan uitsluitend in een quasi-transcendentale zin. De 
toevoeging 'quasi' wordt door Derrida veelvuldig gebruikt om de deconstructivistische 
kwaliteit van zijn noties te onderstrepen.307 Dat dit 'quasi' samenhangt met de 
schijnbewegingen die Derrida's filosofie bij uitstek kenmerken blijkt uit Hent de Vries' 
opmerking in zijn artikel "Anti-Babel: The 'Mystical Postulate' in Benjamin, De 
Certeau and Derrida":  
 
 "Such an analysis (De Certeaus La fable mystique, ho), Derrida advances, 

could be termed "quasi-transcendental" or "quasi-ontological," formu-lations 
that do not signal any lack of rigor but, on the contrary, expose the narrative, 
fictional or, more precisely, fabulous features of the 'mystical postulate and 
thereby attempt to subtract it from the metaphysics of the - modern, subjective - 
will that would still haunt de Certeau's analysis ..."(De Vries 1992: 449). 

 

 
315 Berns wijst op deze verdubbelende beweging met betrekking tot de metafoor: "Dit heeft tot gevolg dat het intra-metafysische begrip van de 

metafoor (...) slechts metaforisch te denken is, of liever quasi-metaforisch, want het betreft een metafoor die de metafoor in de strikte intra-

metafysische zin omvat"(Berns 1986: 161). In Psyché. Inventions de l'autre (1987) gebruikt Derri-da de term 'quasi'-  of 'simili'-

transcendentaal. Zie: Derrida 1987a: 641. Zie ook: IJsseling 1990: 59. 
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Versgil is dus geen concept. Het is hoogstens een bundel ('fasceau') van bete-kenissen 
met een tracé dat "stratégique et aventureux" is en waarvan de wer-king, zo heet het 
bataillaans, slechts vanuit 'une économie générale' begrepen kan worden. Derrida 
hanteert zelf de notie 'quasi-concept'. In dit 'quasi' wordt een meta-beweging uitgedrukt 
die noodzakelijk is, maar slechts als simulatie gemaakt kan worden. Het is de gedaante 
van een splijting of verdubbeling. De concrete vorm geeft dit aan. Zo kan het versgil 
als verschil van het verschil worden bestempeld. In Derrida's artikel over Bataille zijn 
allerlei talige varianten terug te vinden: "une épochè de l'époque", "réduction de cette 
réduction" (Derrida 1967b: 393) of in De la grammatologie als hij spreekt over de 
schriftuur als "signifiant du signifiant"(Derrida 1967a: 16). Hoe meer Derrida's 
denkarbeid vordert, hoe veelvuldiger deze verdubbelingsfiguur voorkomt. Zijn boek 
Spectres de Marx is een aaneenrijging van dergelijke verdubbelingen. 
 Het versgil 'is' niet. Het gaat niet om een ontologisch concept, maar om een 
strategische werking die slechts in en door de receptie is 'waar te nemen'. De vraag 
"Wat is het versgil?" is zelfs onzinnig. Er kan hoogstens getoond worden hoe het 
'werkt'. In deze werking is de door Foucault gethematiseerde spanning tussen het 
empirische en het transcendentale in het geding: "Stratégique parce qu'aucune vérité 
transcendante et présente hors du champ de l'écriture ne peut commander 
théologiquement la totalité du champ". De verdubbeling van de termen biedt ook hier 
blijkbaar de enige mogelijkheid om in de taal dat aan te geven wat de metafysische 
verleiding die uitgaat van de grammatica, eigenlijk weerstreeft. De bewoordingen die 
Derrida kiest, zijn soms nagenoeg gelijk aan die welke Foucault voor de kenschets van 
zijn machtswerkingen heeft gekozen: "Stratégie finalement sans finalité, on pourrait 
appeler cela tactique aveugle, errance empirique, si la valeur d'empirisme ne prenait 
elle-même tout son sens de son opposition à la responsabilité philosophique".(Derrida 
1972a: 7) Dit buiten werking stellen van de oppositie houdt in dat we worden terug 
verwezen  
 
 "... à un ordre, donc, qui résiste à l'opposition, fondatrice de la philosophie, 

entre le sensible et l'intelligible. L'ordre qui résiste à cette opposition, et lui 
résiste parce qu'il la porte, s'annonce dans un mouvement de différance (avec 
un a) entre deux différences ou entre deux lettres, différance qui n'appartient ni 
à la voix ni à l'écriture au sens courant ..."(Derrida 1972a: 5). 

 



 41

10. Herhalen, herdenken, herschrijven. Aporieën bij Deleuze, Derrida en 
Lyotard 
 

 

 

 

Het versgil is stemhebbend noch beschrijfbaar in de objectieve zin van het woord. Om 
aan te geven hoe dit niet-bestaanbare versgil - waarvan immers niet gezegd kan worden 
dat het 'is' - kan worden omschreven en geschreven verwijst Derrida in zijn vroege 
teksten in kritische zin naar de negatieve theologie. De verleiding is inderdaad heel 
groot om zijn schriftuur daarmee te vergelijken. Hoewel dit in het latere werk wel op 
instemmende, zij het zeer terughoudende wijze zal gebeuren, wijst hij eerst een 
positieve vergelijking nog af: het spreken van de negatieve theologie zou erop gericht 
zijn "à dégager (...) une supra-essentialité par-delà les catégories finies de l'essence et de 
l'existence, c'est-à-dire de la présence..."(Derrida 1972a: 6). Wanneer deze ontologische 
oppositie buiten werking is gezet kan het versgil nog slechts als een spel worden 
aangeduid: "Le concept de jeu se tient au-delà de cette opposition, il annonce, à la veille 
et au-delà de la philosophie, l'unité du hasard et de la nécessité dans un calcul sans 
fin"(Derrida 1972a: 7). Hoewel Deleuze hier het gebruik van de toevoeging 'le concept 
de ....' zou hebben gekritiseerd, is er vanuit de derrideaanse context veel voor te zeggen 
dat het toch om een soortgelijke problematiek gaat. In het hoofdstuk "Le jeu: du phar-
makon à la lettre et de l'aveuglement au supplé-ment" uit La dissémination waarin de 
zojuist geciteerde opmerking over de aporie bij Plato staat, wordt de aard van dit spel 
toegelicht. In een deconstructieve lezing van Plato, even deconstructief als die van 
Hegel wat betreft de niet-reduceerbare differentie, heet het dan: "Ou bien le jeu n'est 
rien (c'est sa seule chance), ne peut donner lieu à aucune activité, à aucun discours 
digne de ce nom, c'est-à-dire chargé de vérité ou au moins de sens. Il est alors alogos ou 
atopos"(Derrida 1972b: 180). 
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 De onmogelijke relatie tot dit alogische en atopische, wat elders als 'non-lieu' wordt 
vertaald, als iets dat geen plaats kan vinden en niet plaats kan vinden, maakt de aporeti-
sche spanning uit die op impliciete manier samenhangt met een 'zijns'status die niet 
meer door de oppositie aanwezig-afwezig kan worden gedekt. Deze derrideaanse atopie 
blijkt een radicalere gestalte van Foucaults gedachte van de atopie, waarop aan het 
begin van Les mots et les choses wordt gewezen. Daar gaat het in een verwijzing naar 
Borges en met Jakobson in gedachten nog om een effect van de gebrokenheid van de 
taal: "avoir perdus le 'commun' du lieu et du nom. Atopie, aphasie"(Foucault 1966: 10). 
Ook laat Deleuze's 'vide' die aan het discursieve spreken ontsnapt, zich met deze 
atopische en alogische sfeer bij Derrida vergelijken. Voor allen geldt dat zij niet meer 
vanuit de oppositie aanwezig-afwezig gedacht kunnen worden. Deze wordt in "La 
différance" naar aanleiding van Heideggers ontologische differentie gekritiseerd. 
Hoewel er al in De la grammatologie sprake is van het "etnocentrisme" als een 
"paradoxe apparent" (Derrida 1967a:161), is het in het eveneens in Marges opgenomen 
artikel "Ousia et grammè. Note sur une note de Sein und Zeit", een tekst uit 1968, dat de 
aporie door Derrida voor het eerst expliciet en systematisch aan de orde wordt gesteld. 
Dit gebeurt in een deconstructie van een analyse van de tijdsnotie in een textueel veld 
dat zich met Hegel als scharnierpunt van Aristoteles tot Heidegger naar Derrida zelf uit-
strekt. Zowel in Apories als in het in 1991 gepubliceerde Donner le temps 1. La fausse 
monnaie verwijst Derrida naar deze cruciale tekst, waarin hij blijkbaar zijn 
denkbewegingen het meest markant uiteengezet ziet: 
 
 "Il se trouve (...) que la structure de cette impossible don est aussi celle de l'être 

- qui se donne à penser à la condition de n'être rien (aucun étant-présent) - et du 
temps qui, même dans sa détermination dite 'vulgaire', d'Aristote à Heidegger, 
est toujours défini dans la paradoxie ou plutôt dans l'aporie de ce qui est sans 
être, de ce qui n'est jamais présent ou n'est qu'à peine et faiblement"(Derrida 
1991a: 43). 
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In "Ousia et grammè" gaat het nog niet om de tijd als gift, maar om de parado-xale 
formuleringen en aporetische wendingen die in de geschiedenis van het denken 
gegenereerd zijn om de aard van de tijd te omschrijven. Via een kritiek op Heideggers 
noot over Hegels vermeende parafrase van het aristotelische den-ken over het 'nu' als 
een onmogelijke moment tussen het verleden en de toe-komst, waarbij Aristoteles zich 
laat leiden door de paradoxen van de beweging van Zeno, waagt Derrida een poging 
tot 'deconstructie' van dit 'concept vulgair' van de tijd. De aporetische structuur van de 
argumentatie die deze tijdsnotie moet funderen staat daarbij centraal. Hij bezigt in deze 
vroege tekst echter nog op pejoratieve wijze het begrip 'aporie'. Sprekend over de 
transformatie die de aristotelische aporetiek bij Hegel ondergaat, wordt bijvoorbeeld 
gesteld: "D'une certaine manière on pourra dire que la dialectique ne fait toujours que 
répéter l'aporie exotérique en l'affirmant, en faisant du temps l'affirmation de l'aporéti-
que"(Derrida 1972a:62). Derrida sluit aan bij de analyse van de tijd door Hegel in diens 
Enzyklopädie waarbij een wiskundige analogie wordt gehanteerd. Volgens hem ontstaat 
hier het tijdsbegrip als een functie van het begrip ruimte dat zijn oorsprong vindt in een 
dialectische beweging uitgaande van de punt via de lijn naar het vlak en de 
driedimensionale ruimte. Dat het punt als de aanzet tot het denken van de ruimte wordt 
gebruikt, is niet vreemd. Evenmin dat de term 'singulariteit' wordt gehanteerd. Wel is 
het de vraag hoe, na de breuk met Hegel - zo zagen we reeds bij Deleuze - de eveneme-
ntialiteit van het singuliere nog kan worden herdacht zonder de oppositie tot het al-
gemene. Voor Derrida is dit slechts mogelijk vanuit het inzicht dat alleen in de herha-
ling, door iterabiliteit het singuliere zich achteraf laat herdenken. 
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 "L'aporétique est une exotérique"(Derrida 1972a: 43) dat wil zeggen: de aporie 
blijft argumentatief mededeelbaar. In tegenstelling tot wat Habermas erin leest, is 
Derrida's werk niet esoterisch, maar voegt het zich naar een aristote-lische exoteriek. 
Deze kwalificatie stemt naar mijn mening overeen met die welke door Colli in relatie 
tot Nietzsches afgrondelijke gedachten werd ge-bruikt. Derrida verwijst naar de door 
Aristoteles gebezigde exoterische argu-mentatie om het bestaan en niet-bestaan van de 
tijd op aporetische wijze - dat wil zeggen, zoals Zeno de onmogelijkheid van de 
beweging 'bewees', dus als paradox - te voltrekken. Zijn verwijt aan Aristoteles' adres 
bestaat hieruit dat deze "répète l'aporie sans la déconstruire"(Derrida 1972a: 57). 
Hoewel Aristo-teles daarmee niet aan het vulgaire tijdsconcept ontsnapt, beseft Derrida 
terdege dat híj evenmin aan deze aporie kan ontsnappen. Niet alleen omdat het tijds-
concept de westerse mens blijkbaar op het lijf is geschreven - of: in het lijf is 
ingeschreven (inscrire)308 -, maar vooral omdat een niet-vulgair concept nooit in 
oppositie tot het vulgaire kan worden gedacht zonder dat de val van de dialectiek weer 
dichtklapt.  
 
2.1 Aporieën in het latere werk 
 
Interessant is de vraag of er sprake kan zijn van een 'esoterische (niet-) aporetiek'? Of 
er, met andere woorden, een tijdsdenken mogelijk is waarin het nu als zodanig op 
andere dan discursieve wijze 'geviseerd' of getoond kan worden? Of het nu uit zijn 
benarde positie tussen het toen en het dan, kortom uit zijn beklemming kan worden 
bevrijd? En zo ja, in welke termen deze 'visie' dan aan de orde kan worden gesteld 
zonder dat dit spreken in habermasiaanse zin 'esoterisch', dat wil zeggen alleen voor 
ingewijden begrijpelijk wordt? Wil dit duidelijk worden dan dien ik echter eerst te laten 
zien hoe Derrida geleidelijk aan vanuit een aanvankelijk oppervlakkige fascinatie met 
"ce mot fatigué de philosophie et de logique"(Derrida 1993b: 313) zijn aporie-notie 
positiveert.  

 
316 Deleuze ontleent deze term aan Kafka's "De strafkolonie". (Deleuze/Guattari 1972: 163/170; 1975: 15) 
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 Rond 1986 krijgt Derrida blijkbaar een 'methodisch' inzicht in de waarde van dat 
wat traditioneel als een argumentatief dilemma wordt gezien. Hoewel het niet duidelijk 
is, wat hem ertoe heeft aangezet zullen de in die tijd gepubliceerde teksten over 
esthetische en ethisch-politieke onderwerpen er wel degelijk toe hebben bijgedragen dat 
de aanvankelijk kentheoretische figuur van de aporie allerlei - om het met Deleuze te 
zeggen - affectieve en perceptuele connotaties krijgt.9 Hoewel in het in 1987 gepu-
bliceerde De l'esprit. Heidegger et la question slechts een tweetal algemene 
opmerkingen over de aporie voor-komen - over 'l'aporétique de Heidegger' en de 
analyse van "cette 'logique', les apories ou les limites..." (Derrida 1987b: 77/87) - heeft 
de term in het een jaar eerder gepubliceerde Schibboleth. Pour Paul Celan (1986) voor 
het eerst een pregnantere betekenis gekregen.309 Het gedicht 'Schibboleth' van Celan 
vormt het uitgangspunt voor de vraag naar de ontraadseling van een eenduidige bete-
kenis, van het geheim van in dit geval Celans gedicht.  
 In deze tekst wordt eens te meer duidelijk, hoe de deleuzeaanse thematiek van de 
herhaling en het singuliere een andere gedaante heeft aangenomen. Wat hier gedacht 
wordt, is het singuliere, waarvan Deleuze meent dat dit door het differentiële karakter 
ervan nimmer onder de veralgemeniserende werking van het (hegeliaanse) concept kan 
worden gebracht. Derrida huldigt hier een andere opvatting: hij meent dat het singuliere 
slechts in relatie tot het algemene gedacht kan worden, maar dan wel op niet-
hegeliaanse wijze. Door zijn gericht-heid op de schriftuur en zijn inzicht dat de 
metafysica slechts van binnenuit te deconstrueren is, kan Derrida de opvatting van 
Deleuze van een differentie op zich die extra-discursief is niet onderschrijven. Dit zal 
hem ook van Lyotard scheiden, die evenals Deleuze het singuliere in zichzelf wil vatten 
en derhalve, opnieuw evenals Deleuze een spanningsveld tussen het denken en 'iets 
erbuiten' viseert. Bennington wijst erop, dat Lyotard Derrida daarin nooit heeft kunnen 
volgen. 
 
 "Lyotard houdt niet op Derrida voor Hegel te waarschuwen en wijst alleen 

maar naar dit, hier nu. Derrida laat eindeloos zien dat dit hier en nu alleen weer 
singulier gemaakt kan worden vanuit een onbepaald per-spectief van iteratie. 
Lyotard is van mening dat deconstructie niet meer dan opheffing is en derhalve 
hegeliaans, terwijl Derrida vindt dat een kritiek van (op, ho) Hegel neerkomt 
op een bevestiging van Hegel."(Bennington 1995: 172) 

 

 
318 In deze tekst vindt overigens een voor Derrida uiterst opmerkelijke wending naar de gesproken taal plaats. Gaat het in "La différance" om de 

dubbelzinnigheid van de geschreven taal, in Schibboleth is het juist om het schijnbaar eenduidige van de gesproken taal te doen. 
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Volgens Bennington ligt de oorzaak van dit verschil hierin dat Lyotard waarschijnlijk 
nimmer zoiets als dit fenomenologische perspectief van het lichaam heeft 
afgezworen.(Bennington 1995: 164)  
 De herhalingsthematiek dient zich zoals gezegd bij Derrida aan onder de noemer 
'iterabiliteit', met name in het eveneens in Marges de la philosophie opgenomen 
"Signature événement contexte" en in het latere als repliek op Searles kritiek 
geschreven Limited Inc.: 
 
 "Un signe écrit s'avance en l'absence du destinataire. (...) du moins cette 

distance, cet écart, ce retard, cette différance doivent pouvoir être portés à un 
certain absolu de l'absence pour que la structure d'écriture, à sup-poser l'écriture 
existe, se constitue. C'est là que la différance comme écriture ne saurait plus 
(être) une modification (ontologique) de la présence. (...) Il faut qu'elle (ma 
'communication écrite', ho) soit répétable - itérable - en l'absence absolue du 
destinataire  ou de l'ensemble empiriquement déterminable des destinataires. 
Cette itérabi-lité (...) structure la marque d'écriture elle-même ..."(Derrida 
1972a: 374/5). 

 
Dat deze iterabiliteit in zich de thematiek van het Andere in het Zelfde bergt, wordt 
door Derrida in een haast terloopse opmerking aangegeven als hij de ety-mologie van 
'iter' duidt: "iter, derechef, viendrait de itara, autre en sanskrit, et tout de ce qui suit 
peut être lu comme l'exploitation de cette logique qui lie la répétition à 
l'alterité"(Derrida 1972a: 375).  
 Herhaling blijkt bij Derrida toch weer een 'eerste' moment te vooronder-stellen, dat 
slechts retrospectief gedacht, dat wil zeggen: herdacht kan worden. Maar dit betekent 
dat het singuliere op zijn beurt slechts kan 'bestaan' bij gratie van de herhaling van dat 
wat voorgoed 'verloren' is. Hoewel herhaling gedacht wordt vanuit de oppositie van 
model-copie, incorporeert ook deze oppositie evenals bij Deleuze een werking die de 
identiteitsfilosofie zowel ondergraaft als mogelijk maakt. Voor het model kunnen 
verschillende begrippen, zoals 'bien', 'père', 'capital' en 'soleil' als metaforische 
toetsstenen in nietzscheaanse zin ingevuld worden. In de herhaling van het model (de 
vader) als copie (de zoon) bestendigt en verliest het model zich tegelijkertijd. In La 
dissémination heet het dan: 
 
 "La disparition de la face ou la structure de répétition ne se laissent donc pas 

dominer par la valeur de vérité. L'opposition du vrai et non-vrai est au contraire 
tout entière comprise, inscrite dans cette structure ou dans cette écriture 
générale. Le vrai et le non-vrai sont des espèces de la répétition"(Derrida 
1972b: 194). 
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Ook Derrida werpt soms de vraag op naar de uniciteit van het singuliere als gebeurte-
nis, zoals de besnijdenis, waarbij de eenmaligheid van het datum - als op zich staand 
'gegeven' en als element uit een serie - het uitgangspunt voor een derrideaanse 
herformulering van het singuliere vormt. Als hij in deze context de vraag naar de moge-
lijkheid van een vertaling - als een instantiëring van de enting van een copie op een 
model - opwerpt, beroept hij zich voor het eerst op de letterlijke interpretatie van het 
woord 'a-porie': "Non, je me limiterai à L'aporie (au passage barré, no pasarán: ce que 
veut dire aporie). Ce qui semble barrer le passage de la traduction, c'est la multiplicité 
des langues dans le même poème, en une seule fois"(Derrida 1986 : 43/44). "Schibbol-
eth", stelt Derrida even verder, "marque la multiplicité dans la langue, la différence 
insignifiante comme condition du sens"(Derrida 1986 : 54). Nog niet geheel betekenis-
vast neemt hij met het oog op de principiële onvertaalbaarheid wat gas terug: "Il 
convient de préciser que l'intraductibilité ne tient pas seulement au passage difficile (no 
pasarán), à l'aporie ou à l'impasse qui isolerait une langue poétique d'une 
autre"(Derrida 1986 : 54). Het 'effet de schibboleth' zoals het later in Apories heet 
"excède toujours le sens et la pure discursivité du sens"(Derrida 1993b: 313). Het 
schibboleth-effect is als een principiële openheid naar diffe-renties een gestalte van het 
versgil. Het is in die zin het andere in het zelf, "l'étranger chez soi". De ethische pendant 
is een gastvrijheid, waarin de ontvangst 'afgrondelijk' ('l'abîme de recevoir', met een 
verwijzing naar de pla-toonse 'khôra') is: haar oneindigheid wordt bepaald door de 
mogelijkheid en onmogelijkheid te ontvangen.310 Vanuit deze gedachte zal in zijn 
figuraties van steeds weer dezelfde iterabiliteit, de aporetische spanning doorwerken 
tussen noodzakelijkheid en mogelijkheid of mogelijkheid en onmogelijkheid.311

 
319 In Spectres de Marx en Politiques de l'amitié worden allerlei ethico-polititieke figuraties ontwikkeld, zoals 'arrivant' en 'revenant', waarop ik in 

het laatste hoofdstuk uitgebreid zal ingaan. 

320 Vermeldenswaardig is een exemplarische uitspraak van Félix Guattari: "'onmogelijk, maar noodzakelijk', dat kon hij zeggen over politieke of 

intellectuele gebeurtenissen, waarna hij er een sprankelende analyse van gaf". Zie: Filosofie Magazine, (1992), jrg.1, nr. 3, p. 37. 
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 Versgil, een onmogelijk nu en de gift die niet plaats vindt en geen plaats kan 
hebben. De gift is het onderwerp van het in 1991 verschenen Donner le temps 1. La 
fausse monnaie. Dat hier de tijd als dat wat zich geeft, als een gift met valsemunterij 
wordt verbonden, wijst erop dat de problematiek van "Ousia et grammè" in het licht van 
een algemene economie wordt hernomen. Derrida neemt waarschijnlijk uit polemische 
overwegingen een 'beperkt economisch' standpunt als uitgangspunt, wanneer hij in de 
bespreking van de aporie in de eerste zin van zijn voorwoord op het niveau van de 
proposities begint: "Qu'il s'agisse des textes analysés ou de la démarche 'logique', je 
devrais dire de l'aporie ..."(Derrida 1991a: 9). De aporie wordt eerst als vlag gebruikt 
om een 'logische' lading te dekken. Maar de voor Derrida zo kenmerkende aanhalings-
tekens duiden reeds op een schriftuurlijke terughoudendheid die wel eens zou kunnen 
samenhangen met het feit dat de aporie voor hem op dat moment al meer is geworden 
dan een logisch verschijnsel.  
 Met de voor differentiedenkers zo kenmerkende verdubbelende en splij-tende 
taalbewegingen wordt beargumenteerd dat de gift, wil deze als gift 'ervaren' worden, 
nimmer als zodanig kan worden gepresenteerd. Of in termen van het vroege essay over 
Bataille, wiens inspiratie - het resultaat van ethnologische onderzoekingen van het 
potlatch-ritueel bij Noord-Amerikaanse indianen door Marcel Mauss neergelegd in zijn 
"Essai sur le don" - eveneens het uitgangspunt voor Derrida's tekst vormt: de gift is 
slechts denkbaar vanuit een algemene en niet vanuit een beperkte, dat wil zeggen 
calculerende, doelgerichte en planmatige economie: 
 
 "Tout semble ainsi nous reconduire vers le paradoxe ou l'aporie d'une 

proposition nucléaire dans la forme du 'si...alors': si le don apparaît ou se 
signifie, s'il existe ou s'il est présentement comme don, comme ce qu'il est, alors 
il n'est pas, il s'annule. Allons à la limite: la vérité du don (...) suffit à annuler le 
don. La vérité du don équivaut au non-don ou à la non-vérité du don"(Derrida 
1991a: 42). 

 
Dat deze propositie, zoals Deleuze zou opmerken, iedere 'common sense' ont-beert en 
leeft van de paradox, dat er met andere woorden sprake is van een 'double bind', geeft 
Derrida onmiddellijk toe: de gift veronderstelt een band, stelt deze zelfs, maar is 
tegelijkertijd slechts mogelijk door een radicale breuk ervan. Logische, kentheoretische 
en sociaal-politieke aspecten worden geconfigu-reerd om een onuitsprekelijke ervaring 
te toonzetten. 
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 De offergedachte van Mauss - en van Bataille - wordt van zijn ethnologische status 
ontdaan en vanuit intra-individueel - we zouden zeggen: dividueel - perspectief 
doordacht. In een analoge gedachtenbeweging doordenkt hij de beslissing als dat 
waartoe men niet kan besluiten. Een 'ware' beslissing betekent altijd dat het 'autonome 
subject' tegen zichzelf 'kiest'. Niet zozeer omdat hij dat wil, maar omdat hij niet anders 
kan: "il faut". Derrida vertaalt hier naar mijn mening de bataillaanse problematiek van 
het kwaad, dat als drijfveer van het gedrag nimmer gewild kan worden, maar niettemin 
het gedrag bepaalt. Men kan vanzelfsprekend nooit voor het kwaad kiezen, daar dit 
immers - tenminste als we Nietzsches 'genealogie van de moraal' onderschrijven - de 
vernietiging van degeen die kiest zou inhouden. Het kwaad is veeleer een fascinatie. In 
de fascinatie wordt de (af)grond van het handelen naar de dingen verlegd en staat het 
verscheurde (in)dividu in een spanning die door de oscillatie van aantrekking en 
afstoting, van fascinatie en weerzin wordt opgeroepen. Een beslissing nemen in de 
derrideaanse zin betekent in feite willens en wetens een geweld afroepen, waarvan de 
uitwerking niet van te voren is vast te leggen. Of zoals het in de bundel Derrida and 
Negative Theology (1992)312 wordt verwoord: "Would there be a way (voie/poreia, ho) 
without the necessity of deciding there where the decision seems impossible? Would 
there be a decision there where the decision is possible and programmable?"(Co-
ward/Foshay 1992: 320) Ook uit deze formulering blijkt weer hoe een term tegelijker-
tijd op twee 'niveau's' functioneert: op een beperkt en algemeen economisch niveau. 
Voor velen zijn juist daardoor zijn teksten een bewijs van de kunstmatigheid, van de 
louter vormelijke gewrochtheid, van postmodern eclecticisme en van een verwerpelijk 
soort taal'Spielerei'. Dat de notie van het spel vanaf het begin een methodische rol heeft 
gespeeld in de poging om opposities te ontwrichten en dat hij keer op keer deze notie 
herijkt, wordt daarbij gemakshalve vergeten. Kritiek op het werk van differentiedenkers 
neigt steeds naar een dergelijke afwijzing. Het zou - zo tracht Habermas met zijn kritiek 
op Derrida's discussie met Searle, waarin Derrida naar aanleiding van Austin de 
oppositie serieus-parasitair op het spel zet, aan te tonen - niettemin een luxe, een 
parasitair spel blijven, zoals dit ook altijd van de kunst is en nog wordt beweerd.  

 
321 Jacques Derrida, "How to Avoid Speaking: Denials" in: Derrida and Negative Theology. Harold Coward and Toby Foshay (eds.) (1992). 
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 In het in 1990 verschenen Force de loi. Le 'fondement' mystique de l'autorité dat 
door sommigen als een tekst wordt gezien waarin Derrida zijn vroegere werk 
'politicizes'(De Vries 1992: 663), speelt hij met de gedachte van de recht-vaardigheid. 
Hierachter tekent zich een afscheid van de 'logische' status van de aporie af. Een tekst 
van Walter Benjamin - Zur Kritik der Gewalt - vormt het uitgangspunt voor Derrida om 
een aantal dichotomieën ten aanzien van het ge-weld te deconstrueren: het 'judaïsch-
goddelijke' geweld dat de wet breekt tegenover het 'grieks-mythische' dat deze sticht en 
bevestigt. Derrida laat zien hoe Benjamin op zijn minst een dubbelslachtige notie 
hanteert. Benjamins kritiek typeert Derrida als hypercritique (Derrida 1990: 978), een 
kwalificatie die methodisch uiterst vruchtbaar is om de radicalisering die Derrida 
voltrekt te kenschetsen. 
 Zo werkt Derrida de relatie tussen een 'oorspronkelijk' geweld en de wet uit in 
termen van een drietal aporieën, die zich ten slotte 'gronden' in een 'meer fundamentele' 
aporie: "En fait il s'agit d'une seule aporie, d'un seul potentiel aporétique qui se distribue 
à l'infini"(Derrida 1990: 958). Toegespitst op de in deze tekst behandelde problematiek 
van de rechtvaardigheid heet het bataillaans: "La justice est une expérience de 
l'impossible"(Derrida 1990: 946). Als dat zo is, dan is duidelijk dat de problemen die 
een deconstructie van de mogelijkheid van rechtvaardigheid met zich meebrengt niet 
zozeer ontelbaar, als wel principieel oneindig zijn: 
 
 "ces problèmes ne sont pas infinis parce qu'ils sont infiniment nom-breux ni 

parce qu'ils sont enracinés dans l'infini de mémoires et de cultures (...) que 
jamais nous ne maîtriserons. Ils sont infinis si on peut dire en eux-mêmes, 
parce qu'ils exigent l'expérience de l'aporie qui n'est pas sans rapport avec ce 
que j'appelais tout à l'heure le mystique"(Derrida 1990: 946). 

 
2.3 'Mystiek' of de ervaring van de aporie 
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Wat behelst dit mystieke moment? Allereerst gaat het om een niet-discursief moment, 
om een ervaring die losstaat van de geschiedenis en die juist zo schrikwekkend is, 
omdat zij ondanks het lijden dat er doorgaans mee gepaard gaat geen enkele legitimatie 
toelaat. Het is een spanningsvol moment, een opschorting of 'epokhe', wet en niet-wet 
tegelijkertijd. Naar mijn mening krijgt hier de nietzscheaanse thematiek van de 
waardeloze en waardescheppende daad een actuele gedaante. Het is een 'drama' buiten 
de tijd: "C'est le moment où la fondation du droit reste suspendue dans le vide ou au-
dessus l'abîme, suspendue à une acte performatif pur qui n'aurait de compte à rendre à 
personne et devant personne"(Derrida 1990: 190/192). Dit is tevens een fragiel moment 
dat de wet blijft aankleven. Vanuit haar eigen 'ontstaans'dynamiek is haar pervertering 
en ondergang reeds gegeven. Derrida meent dat dit 'ruïneuze' aspect juist de moge-
lijkheid schept dat de wet als absoluut kan worden ervaren en dientengevolge kan 
worden opgevolgd. 
 Nu hier en in de daaropvolgende teksten de aporie en de ervaring in relatie tot 
mystiek met elkaar in verband worden gebracht, is het wellicht het moment om 
Habermas' kritiek in herinnering te roepen. In het licht van Derrida's vroe-gere 
afwijzing van de negatieve theologie en Habermas' kritiek op de mystieke ondertoon in 
Derrida's werk dringt zich immers de vraag op wat deze mystiek dan nog inhoudt. De 
verwijzing naar een 'expérience' is indicatief voor de transformatie die filosoferen in 
derrideaanse stijl heeft doorgemaakt. Ik zou de vraag op willen werpen of, en zo ja in 
hoeverre, dit verband houdt met het belang dat Derrida gaandeweg aan de term 'aporie' 
is gaan hechten. Het is niet onwaarschijnlijk dat het terugkeren van de kwalificatie 
'mystiek' in positieve zin - en ik zou willen beweren dat dit ook, hoewel verschillend 
ingevuld, voor de andere differentiedenkers geldt - het gevolg is van zijn kritiek op de 
aristotelische en hegeliaanse tijdsnotie. Derrida blijkt in staat om, na een aanvankelijke 
verwerping van enige overeenkomst met traditionele vormen van aporetisch spreken 
zoals dat van de negatieve theologie, na een langdurige, moeizame, in kritiek op deze 
traditionele concepten bepaalde ontwikkeling van een eigen begrippenapparaat, deze 
kwalificatie al deconstruerend zo te herwaarderen - en daarin Nietzsches Umwertung 
gestalte gevend - dat ze na deze transformatie opnieuw kunnen worden ingezet.10
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 Dit kan toegelicht worden aan de hand van Derrida's verhouding tot de negatieve 
theologie. In het in Derrida and Negative Theology (1992) opgenomen artikel 
"Comment ne pas parler: Dénégations" uit 1987, eerder gepubliceerd in Psyché. 
Inventions de l'Autre laat hij zich veel positiever uit over de negatieve theologie dan hij 
in Marges en L'écriture et la différence heeft gedaan. Derrida gaat via zijn inmiddels 
befaamde 'double-bind'-manoeuvre in op de verwijten van zijn tegenstanders teneinde 
een opening te forceren naar een inzicht in zijn werk tegen de achtergrond van een 
negatieve theologie. Derrida verwoordt het in een opsomming van de kritieken die zijn 
werk in de loop der jaren geoogst heeft als volgt: 
 
 "Vous parlez seulement pour parler, pour faire l'expérience de la parole. Ou 

plus gravement, vous parlez ainsi en vue d'écrire, car ce que vous écrivez alors 
ne mérite même pas d'être dit. Cette deuxième critique paraît déjà plus 
intéressante et plus lucide que le première: parler pour parler, faire l'expérience 
de ce qui arrive à la parole par la parole elle-même, dans la trace d'une sorte de 
quasi-tautologie, ce n'est pas tout à fait parler en vain et pour ne rien dire. C'est 
peut-être faire l'expérience d'une possibilité de la parole que l'objecteur lui-
même doit bien supposer au moment où il adresse ainsi sa critique. Parler pour 
(ne) rien dire, ce n'est pas ne pas parler. Surtout, ce n'est pas ne parler à 
personne"(Derrida 1987a: 537/8). 

 
Het is in dit licht dat hij 'negatieve theologie' als "...une certaine attitude typique à 
l'égard du langage et en lui, dans l'acte de la définition, de l'attri-bution, de la 
détermination sémantique ou conceptuelle"(Derrida 1987a: 536) herwaardeert.313 Op de 
plaats van God zou in de taal een op heideggeriaanse manier doorgekruiste term 'God' 
of welke andere limiet-term dan ook opduiken die door het hele werk heen als uitdruk-
king van een aporetische spanning heeft gefigureerd: écriture, différance, maar vooral 
khôra. Hoewel Derrida op afstand van de negatieve theologie blijft, is hij, zeker in zijn 
erkenning dat het hier om een typische houding ten aanzien van de taal gaat, bereid om 
enkele structurele overeenkomsten te erkennen.  

 
323 Hent de Vries gaat op de 'linguistic turn' die bij Benjamin plaatsvindt in en geeft de overeenkomsten en verschillen tussen Derrida en 

Benjamin duidelijk aan. Hij wijst op het messiaanse element dat bij Benjamin nog aanwezig is en dat met name in de teksten van Derrida die 

na 1992 zijn gepubliceerd een 'quasi'-aspect krijgen. In zijn door mij reeds eerder vermelde artikel worden termen als 'abyss' gebruikt om het 

differentiërende gehalte van de grondslag van de taal aan te geven. In een verwijzing naar een analyse van De Certeau van dat wat ik elders 

het waardescheppende en waardeloze van de daad heb genoemd - het 'volo' - merkt hij op: "... the volo presupposes and entails the 

elimination or destruction of all such circumstances and it thereby reveals the limit of al performatives"(De Vries 1992: 446/7). Het 'volo' is 

geen "ik wil" maar het "'is' an irreducible and infinite gesture of unconditional affirmation". Aan ieder volo gaat reeds een 'ja' vooraf: "'yes' 

would be everywhere and nowhere, one and multiple". Maar het 'quasi' werkt ook hier door: er is geen sprake van een transcendentaal of 

taalfilosofisch meta-vertoog, zoals Derrida zelf in Psyche had aangegeven.(Derrida 1987a: 640) Dit 'ja' kan slechts door en in de herhaling 

bestaansrecht krijgen, waardoor het onderscheid tussen een 'originele' echo en een parodie nimmer kan worden vastgesteld. Hier vindt het 
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 Maar laten we ons verder concentreren op Derrida's invulling van de term 'mystiek' 
en op de relaties die deze met de aporie en een bepaalde 'ervaring' onderhoudt. Direkt 
valt op, dat het zicht op een andersoortige ervaringsdimensie wordt geopend in een 
systematische afgrenzing van de term 'aporie' van andere logische figuren. De term 
'ervaring' is weliswaar in het vroege werk terug te vinden, maar evenals dit voor de term 
'aporie' geldt, betreft het nagenoeg altijd incidentele toepassingen.  
 De aporie wordt kentheoretisch ge'zuiver'd. Eerst wordt ze systematisch onders-
cheiden van het kantiaanse begrip 'antinomie', dan van de hegeliaanse 'tegenspraak' en 
tot slot van het meer logische, maar tevens vulgaire begrip 'paradox'. Het onderscheid 
tussen paradox en aporie was eigenlijk al aangegeven in "Ousia et grammè" waar 
Derrida naar Zeno's paradox als grondslag van Aristoteles' aporie verwijst. In latere 
teksten waarin Derrida "Ousia et grammè" herneemt, geeft hij dit expliciet aan, waarna 
hij de gift een zelfde onmogelijk-heid toedicht als het zijn en de tijd. Het laatste licht hij 
verder toe met weer een verwijzing naar "Ousia et grammè": "... du temps qui, même 
dans sa déter-mination dite 'vulgaire', d'Aristote à Heidegger, est toujours défini dans la 
paradoxie ou plutôt dans l'aporie de ce qui est sans être, de ce qui n'est jamais présent 
ou n'est qu'à peine et faiblement."(Derrida 1991a: 43; curs. ho).  
 Hoewel de term 'aporie' bij Aristoteles, zo zagen we reeds in deel I, heel algemeen 
staat voor 'probleem' gaat het in Derrida's bespreking om een pre-moderne variant van 
een antinomie: de paradox ligt binnen het denken uitge-drukt in een taal die nog als een 
transparant medium van het denken wordt op-gevat. Is de aporie waar Derrida op wijst 
wellicht te begrijpen als een variant van de kantiaanse antinomie? Dit wordt door hem 
zelf eerst indirekt, later in meer toegespitste termen weerlegd. In L'autre cap (1991) 
speelt hij vanuit een ethisch-politiek perspectief met de gedachte, dat de democratie 
juist door de huidige noodzaak van bezinning zich door haar zelfreflexiviteit een 'tâche 
infinie' stelt: "Mais un démocrate n'a-t-il pas la responsabilité de penser les axiomes ou 
les fondements de la démocratie?"(Derrida 1991b: 112) Dit impliceert echter 'une 
contradiction principielle'(Derrida 1991b: 115). Even verder wordt deze tegenspraak 
gekwalificeerd als de reeds bij Foucault en Deleuze gethematiseerde spanning "impos-
sible et nécessaire"(Derrida 1991b: 116). Juist die maakt dat het in de ethisch-politieke 
problematiek van de wet, de rechtvaardigheid en de democratie niet om een antinomie 
gaat:  

 
noodzakelijke 'vergeten' plaats waarover reeds in het eerste deel werd gesproken. Ik zie hier een 'dialectische' rest opduiken: slechts het 

tweede 'ja' maakt het eerste mogelijk. Verwijzend naar Derrida formuleert Hent de Vries het als volgt: "This forgetfulness and betrayal are "the 

condition itself of fidelity," for only thanks to this "danger," the 'second' 'yes' can claimto have made a genuine step beyond the 'first' and 

thereby, in its turn, be a new, unique and, in that sense, 'first' affirmation"(De Vries 1992: 453). 
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 "Aporie plutôt qu'antinomie: le mot antinomie s'imposait jusqu'à un certain 
point puisqu'il s'agissait bien, dans l'ordre de loi (nomos), de contradictions ou 
d'antagonismes entre des lois également impératives. L'antinomie ici (in de 
affirmatieve presentatie ervan in zijn overzichtslezing, ho) mérite ici plutôt le 
nom d'aporie dans la mésure où elle n'est ni une antinomie 'apparente ou 
illusoir', ni une contradiction dialectisable au sens hegelien ou marxiste, ni 
même une 'illusion transcendantale dans une dialectique du type kantien', mais 
une expérience interminable"(Derrida 1993b: 315). 

 
In de 'uitzuivering' van de aporie treedt een ervaringsmatige of experimentele dimensie 
naar voren. Maar hoe kan een blokkade een oneindige ervaring (of: ervaring van een 
oneindigheid) zijn? Derrida geeft in Force de loi 'expérience' de volgende betekenis: 
"Une expérience est une traversée (...) elle passe au travers et voyage vers une 
destination pour laquelle elle trouve le passage". Deze strikte formulering lijkt nog in 
overeenstemming met het kantiaanse ervarings-begrip ('er-fahren') waarin zingeving, 
dat wil zeggen: oriëntatie een doorslaggevende rol speelt. 'Er-fahren' is door Heidegger 
reeds met 'experientia' in verband is gebracht314. Dan krijgt het echter een andere 
lading. De kantiaanse notie is immers onverenigbaar met de aporie, deze 'non-chemin', 
als de ophef-fing van zin en richting: "Or en ce sens, il ne peut y avoir d'expérience 
pleine de l'aporie...".315 Toegepast op de thematiek van de rechtvaardigheid levert dit de 
volgende gedachte op: "les expériences aporétiques sont des expériences aussi improba-
bles que nécessaires de la justice, c'est-à-dire de moments où la décision entre le juste et 
l'injuste n'est jamais assurée par une règle"(Derrida 1990:946). Met deze opmerking 
nadert Derrida tot op een haar de lyotardiaanse definitie van 'filosoferen' die, zoals ik in 
de volgende paragrafen zal aantonen, door Kants thematiek van de ervaring van het 
sublieme in diens Kritik der Urteilskraft is ingegeven en waarin het taalspel dat al 
sprekend naar zijn eigen regel op zoek is gelijk wordt gesteld met filosoferen.  
 In de weerzin die filosofen doorgaans ten aanzien van een aporie ervaren resoneert 
wellicht de spanning die deze onmogelijke maar noodzakelijke erva-ring aankleeft. Een 
spanning, die het zicht opent op een 'funderend' geweld. Derrida wijst op dit geweld 
('violence') als een kracht ('force') die de oppositie legitiem-illegitiem zowel 
ondergraaft als instelt. Het Andere bij Deleuze en Foucault als het verschil als zodanig 
blijkt bij Derrida een gratuit geweld, even zinloos als zingevend, even waardeloos als 
waardescheppend. Een analogie met Nietzsches 'daadkracht' dient zich aan. 

 
324 Zie: eind hoofdstuk 6. 

325 Elders spreekt hij zich als volgt uit: "What would a path be without a aporia? Would there be a way (voie) without what clears the way there 

where the way is not opened, whether it is blocked or still buried in the nonway? Would there be a way without the necessity of deciding there 

where the decision seems impossible? Would there be a decision there where the decision is possible and programmable? And would one 

speak, could one only speak of this thing? Would there be a voice (voix) for that?"(Coward/Foshay 1992: 320)  
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 Hebben we hier dan toch uiteindelijk iets 'hors du texte' als een werkelijk-heid van 
een voor het denken zinloze daad? Om dit te verduidelijken en om te tonen hoe Derrida 
zijn kwalificatie 'mystiek' ontwerpt, moet iets dieper op deze passage worden ingegaan. 
Daarbij is het goed enkele opmerkingen van Derrida over mystiek in herinnering te 
brengen. Opmerkingen die hij in zijn artikel over de algemene economie bij Bataille 
vooral tegen de kritiek van Sartre richt, die beweert dat Bataille 'un nouveau mystique' 
is. Derrida sugge-reert in enkele passages een betekenis van mystiek die niet in 
tegenstelling tot rationeel staat, waardoor de oppositie die bijvoorbeeld door Habermas 
wordt gehanteerd ontwricht wordt: "Ce qui, pour ébranler la sécurité du savoir discursif, 
s'indique comme mystique, renvoie au-delà de l'opposition du mystique et du 
rationnel"(Derrida 1967b: 399). Dat wat Bataille voor zou staan is een 'my-stique 
conscient' voorbij het klassieke mysticisme. 
 Heeft Derrida een dergelijke mystiek op het oog als hij over 'de mystieke grond van 
de autoriteit' spreekt? Het gaat daarbij in ieder geval om de con-frontatie met een 
zinloos geweld. In confrontatie met dit geweld stuiten 'we' op "de mystieke grond van 
de autoriteit". Montaigne gebruikt in een fragment in zijn essays, getiteld 'De l'expérien-
ce' deze terminologie, die Pascal overneemt en verwerkt in zijn gedachten over de 
relatie tussen rechtvaardigheid en geweld. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat, 
gegeven de eroderende werking van de tijd, niets in zich rechtvaardig kan zijn: "La 
coutume", stelt Pascal, "fait toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est reçue; c'est le 
fondement mystique de son autorité"(gecit. in: Derrida 1990: 937/8). De mystieke 
grond van de autoriteit is volgens Montaigne uitsluitend hierin gelegen, dat deze zich 
als wet stelt. Rechtvaardigheid valt zo niet samen met het recht, maar stelt dit in. De 
wet zelf is hoogstens 'une fiction légitime', wat naar analogie van de schriftuur kan wor-
den geherformueerd als het versgil, dat discursieve ficties instelt.316

 
326 Hier speelt de thematiek van de aanvechting ('contestation') zoals deze door Bataille in navolging van Blanchot in L'expérience intérieure naar 

voren wordt gebracht. Daarbij wordt het voortdurend breken van iedere autoriteit zelf weer als autoriteit, als ervaring gedacht om vervolgens 

weer onderuit gehaald te worden: "Le paradoxe dans l'autorité de l'expérience: fondée sur la mise en question, elle est mise en question de 

l'autorité; mise en question positive, autorité de l'homme se définissante comme mise en question de lui-même."(V.19) En even verder: "La 

difficulté - que la contestation doit se faire au nom d'une autorité - est résolue ainsi: je conteste au nom de la contestation qu'est l'expérience 

elle-même (la volonté d'aller au bout du possible). L'expérience, son autorité, sa méthode ne se distinguent pas de la contestation"(V.24). 
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Dat wat de wet instelt, is "une violence performative et donc interpretative qui en elle-
même n'est ni juste ni injuste..."(Derrida 1990: 940). Er is geen metataal die deze 
kracht, deze 'daadwerkelijkheid' opnieuw zin en richting - 'sense' - kan geven. "Le 
discours rencontre (...) sa limite" precies op dit wankele 'moment', juist ten aanzien van 
dit onbestaanbare punt. Hier introduceert Der-rida de kwalificatie 'mystique': "en lui-
même, dans son pouvoir performatif même". Over deze 'daadwerkelijkheid' zegt 
Derrida in navolging van Montai-gne: "C'est ce que je propose d'appeller ici le mysti-
que"(Derrida 1990: 942). Deze blokkade van de taal, deze stilte ('silence') is echter geen 
Buiten, maar een opschorting en een terughoudendheid, kortom: een versgil. Als er dus, 
zoals Habermas beweert, al sprake is van een mystieke onderstroom in Derrida's werk 
dan kan hij, instemmend met Derrida's eigen bewoordingen, dit slechts op één manier 
begrijpen: als een immanentie vanuit de schriftuur, zeker niet als een aanroepen van een 
transcendente 'superessentialiteit'. 
 Naar mijn mening ligt deze wending naar een specifiek soort mystiek reeds 
besloten in de these van "Ousia et grammè" en houdt deze verband met de pro-
blematisering van de historiciteit zelf. Misschien wordt daarom dit essay door Derrida 
herhaaldelijk hernomen. In Donner le temps 1. La fausse monnaie meent Derrida dat de 
'exoterische propositie' "prenons-la simplement comme un repère dans l'histoire d'une 
aporétique qui fera loi et tradition..."(Derrida 1991a: 44). Het denken over de tijd dat hij 
in "Ousia et grammè" poogt te deconstrueren deelt 'une paralyse aporétique' met de gift: 
evenmin als de rechtvaardigheid kunnen beide als zodanig bestaan. Gegeven een 
overeenkomstige aporetische, ondraaglijke spanning kan tijd opgevat worden als een 
onmogelijke gift en de gift als een onmogelijke ruiltransactie die zich in de tijd uitstrekt. 
Evenmin als de tijd kan de gift 'gegeven' worden zonder dat de bewuste ervaring van 
deze gift reeds vergiftigd is. De gift verdwijnt in de ervaring, in de 'pro-jectie' ervan in 
een tijdsreeks of calculus. Het singuliere ervan, het evenementiële blijft onberekenbaar: 
 
 "Laisser être la chose dans sa singularité avant toute objectivité (et donc avant 

toute dialectique du sujet et de l'objet), cela implique en quelque sorte qu'on 
dise 'oui' à la loi de la chose. On s'y soumet, on s'y plie. Depuis son alterité, la 
chose, l'autre, dicte une loi qu'on accueille dans une passivité - ou passibilité - 
qui se tient en deçà de la distinction actif/passif"(Bennington/Derrida 1991: 
176). 

  
De wet, niet als recht maar als rechtvaardigheid, is eveneens een gift in dubbel opzicht. 
De wet moet gedacht worden vóór het contract zoals de gift vóór de ruil. Het denken 
kan deze 'positie' echter nooit actief vatten. Het kan hoog-stens een ontvankelijkheid, 
een passivité of een passibilité - een term die we ook bij Lyotard tegen zullen komen - 
ontwikkelen. 
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3 Denken en geschil: Jean-François Lyotard  
 
Hoewel Jean-François Lyotard in het Franse denken een geheel eigen positie inneemt, 
is een mengeling van deleuzeaanse en derrideaanse elementen niet vreemd aan zijn 
wijze van filosoferen. Met Deleuze deelt hij het libidinale perspectief, waartegen hij aan 
het eind van de zeventiger jaren een taalfilosofie ontwikkelt die, hoewel meer 
angelsaksisch getint, toch de gerichtheid op de materialiteit van de taal kent die 
Derrida's teksten typeert. Wat Lyotard met de anderen verbindt, is een esthetische 
inspiratie, die bij hem echter niet tot een nietzscheaanse inspiratie is terug te voeren. 
Zijn verhouding tot Nietzsche is weliswaar niet ronduit afwijzend, maar toch minstens 
problematisch.11 Daar we "bij Lyotard een positieve houding ten aanzien van de 'crisis' 
aantreffen" en hij "de crisis zoekt en haar zelfs teweeg brengt"317 meen ik dat het 
mogelijk is een sterk aporetisch gehalte aan te wijzen in dit crisisdenken dat geleidelijk 
aan met 'filosoferen' wordt gelijkgesteld. Deleuzes verschillen en Derrida's versgil 
nemen bij Lyotard de vorm aan van een onoplosbaar en oninlosbaar geschil, een 
'différend'.  
 
 "With The Differend - slipping between Deleuze and Derrida, between 

specifically Difference and Repetition and Writing and Difference - I wanted to 
say something that I felt to be missing from both, namely, the idea of a conflict 
in which the means to negotiate (to differ) are lacking."(Lyotard 1994: 100) 

 
Aanvankelijk constateert hij dit geschil binnen de taal op het niveau van vooral 
descriptieve en prescriptieve uitspraken. Geleidelijk aan krijgt het geschil meer 
esthetische en ethische dimensies.  
 Toch is het niet zo eenvoudig dit aporetische aspect aan te tonen. Als "l'heure de 
philosopher"(Lyotard 1983: 11) is aangebroken dienen zich denkbewegingen aan, die 
niet bij voorbaat regelgeleid zijn, maar die al schrijvend en sprekend op zoek zijn naar 
hun eigen regel. Dit echter in het besef dat deze nooit definitief kan worden vastgesteld, 
omdat ieder zichzelf legitimerend spreken ten overstaan van een extra-discursief 
krachtenveld sprakeloos - let-terlijk infantiel: zonder spreken - is. Toch is Lyotards 
verhouding tot deze aporetische spanning even problematisch als die tot Nietzsche. 
Deze twee pro-blematische verhoudingen hangen nauw met elkaar samen.  

 
328 Zie: voorwoord bij de vertaling van La condition postmoderne in: Het postmoderne weten (1987), p. 8. 
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 Twee notities over Nietzsche uit twee verschillende werken, die door de omslag na 
Au juste (1979) kwalitatief verschillen, geven aan hoe talige schijnbewegingen in de 
verhouding tussen Lyotard en Nietzsche een rol spelen. In Économie libidinale (1974) 
heet het: "Pas besoin de se faire prophétique, pas besoin même de parodier la prophétie 
comme Nietzsche"(Lyotard 1974: 308). En in Le Différend (1983) stelt Lyotard na de 
constatering van allerlei apore-tische figuraties in zijn eigen werk de vraag: "(Mauvais 
pastiche de Nietzsche. Pourquoi?)"(Lyotard 1983: 197). Au juste is een omslagpunt in 
Lyotards relatie tot Nietzsches werk. In een uitgebreid retrospectief in de vorm van een 
inter-view uit 1994 in Journal of Nietzsche Studies stelt Lyotard dubbelzinnig dat 
"Nietzsche in fact plays a not insignificant role. But my relations with Nietzsche have 
always been a series of beginnings. Of course, I re-appropriate him massively"(Lyotard 
1994: 90). 
 Ondanks Lyotards afwijzing van Nietzsches filosofie als aporetisch meen ik dat 
zijn eigen werk dit evenzeer is. Om zicht op dit aporetische aspect in Lyotards werk te 
krijgen dient zijn bespreking van aporieën zoals deze zich in de metafysica steeds 
hebben voorgedaan vanuit een aantal wisselende invalshoeken te worden behandeld. 
Allereerst dient er vanuit een extern-kritisch stand-punt licht op te worden geworpen, 
zodat de kritiek op het aporetisch karakter van Lyotards filosoferen zelf duidelijk wordt. 
Vervolgens vanuit een optiek die zicht geeft op zijn eigen kritiek op het aporetisch 
gehalte van het denken van de 'meesters van het wantrouwen'. Ten slotte zal ik moeten 
laten zien dat de in zijn aanvankelijk kantiaans, later meer heideggeriaans georiënteerde 
werk ontwikkelde denkbewegingen en formuleringen, structurele overeenkomsten 
vertonen met die bewegingen die ik bij de reeds hiervoor besproken denkers als aporie 
heb aangeduid. Met name vanuit de laatste invalshoek zal de esthe-tische inspiratie 
haast als vanzelf op de voorgrond treden. 
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3.1 Voorbij de oppositie: differenties en meta-taal 
 
In het artikel "Féminité dans la métalangue" (1977)12, waarin de inzichten uit de 
periode van Économie libidinale, dat wil zeggen de aan Deleuze en Guattari verwante 
libidinale filosofie nog doorwerken, problematiseert Lyotard het oppositionele denken 
zowel in kentheoretisch als in politiek opzicht. Hier vindt de overgang naar een 
zinnenfilosofie plaats. Hij kenschetst de discursieve uitdrukking ervan als een 
'mannelijke écriture’ en zet zijn tekst in vanuit een zelfondermijnende, aporetische 
beweging:  
 
 "Ici un philosophe parle de la question des rapports entre hommes et femmes. Il 

s'efforce d'échapper à ce qu'il y a de masculin dans la position même de cette 
question. Pourtant sa fuite et sa manière de ruser restent probablement masculi-
nes. C'est cesser de philosopher qu'il faudrait, il le sait, pour que la prétendue 
question de l'opposition masculin/féminin disparaisse, et sans doute cette 
opposition elle-même: car celle-ci n'existe en tant qu'opposition que par 
méthode philosophique (et politique), c'est-à-dire par une pensée d'hom-
me"(Lyotard 1977: 214). 

 
Het vrouwelijke (kentheoretisch) en daarmee de vrouw (politiek) zijn door de 
metafysica geïdentificeerd en gedefinieerd vanuit een mannelijk vertoog, "qu'elle 
affront la mort ou castration, loi du signifiant. Sinon, il lui manquera toujours le sens du 
manque" heet het nog lacaniaans, hoewel hier diens structuralisme - evenals dit bij 
Deleuze en Guattari in L'Anti-Oedipe het geval is - wordt gekri-tiseerd. "Raison pour 
laquelle elle se croit éternelle et raison pour laquelle elle est privée de sexualité, 
d'activité constituant le langage du corps". En, zo vervolgt Lyotard verwijzend naar 
Plato's Symposion: "Le Socrate de Platon ne dit rien d'autre quand il affirme que 
l'Amour s'engendre non seulement de la ruse, de la débrouillardise, du Moyen (Poros), 
mais aussi du Manque (Penia) ...."(Lyotard 1977:217). Het metafysisch vertoog leeft 
eerder van het tekort dan van het exces. Dit vertoog introduceert het gebrek theoretisch 
in al datgene wat het niet kan vatten. Vrouwen kunnen als 'extériorité' hoogstens 'réa-
ctives' (Lyotard 1977: 220) zijn. Mochten ze deze uitwendigheid affirmeren dan 
worden zij echter onmiddellijk door middel van de masculiene, psycho-pathologische 
categorie 'hystérie'(Lyotard 1977: 222) gemarginaliseerd. 



 60

 III. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 

                    

Door de zelfkritiek van het masculiene (vergelijk bij Deleuze: het opposi-tionele en 
identificerende; bij Derrida: het fallogocentrische) denken raakt dit verstrikt "dans ces 
apories"(Lyotard 1977: 214). Immers, hoe kun je in een identificerend denken dat het 
masculiene eigen is precies dat vatten, wat er principieel van verschilt? De 'oplossing' 
van een metataal wordt door Lyotard als een typisch masculiene wending terzijde 
geschoven. Moet de legitimatie-vraag naar de oor-sprong als dat wat zich buiten het 
masculiene, oedipale vertoog bevindt, dan niet anders worden geformuleerd? Is de 
vraag naar de oorsprong van de oppositie niet aan dezelfde aporetische wending 
onderhevig en zo ja, betekent dit dan onvermijdelijk dat het spreken erover zich in 
zichzelf moet verstrikken? Wat bij andere differentiedenkers het geval is, blijkt ook bij 
Lyotard op te gaan. In een retorische geste noemt hij de niet masculiene (af)grond 
'L'Etre insensé': "fondement, lui-même infondé, dans lequel s'engendre le sens"(Lyotard 
1977: 221).  
 Twee jaar later tilt hij in La condition postmoderne (1979) de ontwrichting van het 
oppositionele denken in de vorm van de 'meta'verhalen naar het vlak van taalspelen. In 
toenemende mate verschijnen in de daarna hoofdzakelijk op Kants esthetiek 
georiënteerde analyses al die paradoxale formuleringen waarin, evenals bij Foucault, 
Deleuze en Derrida, dat wat zich 'in werkelijkheid' slechts als een niet-reduceerbare 
spanning laat ervaren, in zijn schriftuur resoneert.   
 In de periode die daaraan voorafgaat, een periode waarin meer dan Kant, Freud en 
Marx in negatief-kritische zin maatgevend zijn voor de ontwikkelde inzichten318 wordt 
dit krachtenveld doorgaans als een door libidineuze energieën doortrokken, subversieve 
'lichamelijkheid' opgevat.319 In het licht van de in het denken verankerde tegenstelling 
tussen het vrouwelijke en het mannelijke betekent dit, dat de oppositie op libidinaal 
niveau 'oplost' of vervloeit: beide in het denken als mannelijk en vrouwelijk gepolari-
seerde krachtenfiguraties gaan daar onbemiddeld in elkaar over. Ze metamorfoseren om 
maar eens een deleuzeaanse term te gebruiken die Lyotard zelf op Économie libidinale 
van toepassing acht: "... the book (EL, ho) calls on Nietzsche by affirming libidinal 
economy as itself an affirmation of 'intensities' and metamorphosis. All these concerns 
can be grouped together under the work's major intrigue - its forceful rejection of the 
axiomatic and politics of representation"(Lyotard 1994: 68).320 In een subjectkritische 
wending die eigen is aan de libidinale filosofie en die bij Deleuze en Guattari het idee 
van de vrolijke schizo schraagt (Deleuze/Guattari 1972: 7), heet het daarom: 

 
330 Zie bijvoorbeeld het kort na zijn dissertatie Discours, figure (1971) verschenen Dérive à partir de Marx et Freud (1973), met artikelen als "Un 

Marx non-marxiste". De esthetische inzet van zijn dissertatie keert terug in het in hetzelfde jaar gepubliceerde Des dispositifs pulsionnels 

waarin, naast een bespreking van Deleuze/Guattari's L'Anti-Oedipe en een van Adorno's werk, een aantal expliciet op de kunst gerichte 

artikelen te vinden zijn. 

331 In De opstand van het lichaam heb ik deze thematiek ten aanzien van Bataille en Foucault uitgewerkt. Slechts sporadisch verwijs ik daar naar 
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 "Que les différences passent sur les 'corps propres' au lieu qu'une différence 

mette en opposition celui de 'la femme' et celui de 'l'homme', cela signifie que 
telles régions 'appartenant' (?) à deux individus (ou à plus) puissent se trouver 
branchées d'une certain manière (...) sans préjuger de ce qui se passe dans 
d'autres régions des 'mêmes' corps"(Lyotard 1977: 225). 

 
De talige articulatie ervan verstrikt zich echter noodzakelijk in paradoxen. Deze kunnen 
als intra-talige pendanten worden opgevat van een spanning, die het denken niet kan 
oplossen, hoogstens kan figureren. Ook bij Lyotard hangen paradoxen dus samen met 
een schriftuur die een problematische relatie tot een gegeven extra-discursieve 
'waarheid' instelt zonder zich zelf weer als nieuwe waarheid op te werpen. 
 Het 'patchwork des éléments affectifs'(Lyotard 1977: 226) uitschrijven betekent 
namelijk niet alleen een ontwrichting van het oppositionele denken, maar houdt tevens 
de ontmanteling in van het waarheidsbegrip. De verstrengeling van het empirische en 
het transcendentale neemt een talige gedaante aan. Het artikel eindigt met de vraag of er 
een beslissingscriterium is om een uitspraak in de natuurlijke taal van die in de metataal 
te onderscheiden. Gegeven het masculiene karakter van deze hiërarchisering moet het 
antwoord vanzelfsprekend ontkennend zijn. Sprekend over een variant van de Kre-
tenzer-paradox - een uitdrukking waarmee Lyotard de onmogelijkheid van een 
funderende legi-timatie van de metabeweging zelf aangeeft ("ce qu'on appelle le 
'paradoxe' du Menteur n'est pas réfutable ...") - vindt er plotseling toch weer een 
nietzscheaanse wending plaats:  
 
 "et du même coup, la décision constitutive du discours de savoir, constitutive 

de l'ordre constituant, apparaît comme le fait d'un pouvoir et un pouvoir de fait. 
Si la 'réalité' est menteuse, il s'ensuite que les hommes (de vrije mannen uit de 
Griekse stadsstaat, ho), avec leur prétention à constituer le sens, à dire le vrai, 
ne sont eux-mêmes qu'une minorité dans un patchwork, où il est possible 
d'établir et d'arrêter valablement un ordre majeur"(Lyotard 1977:229). 

 

 
Lyotard (14,75,125,166), iets vaker naar Deleuze (121,124,125,129,132,138,144). 

332 Dat Lyotards relatie tot Nietzsches werk problematisch is, blijkt als hij even verderop stelt: "Libidinal Economy does not simply affirm the 

libidinal bond. (This is where the description of the book as 'Nietzschean' is simplistic.)"(Lyotard 1994: 69). 



 62

 III. Aporetisch filosoferen. Schijnbewegingen in de filosofie 
 

 

 

 

                    

De problematiek van zowel La condition postmoderne als die van Le Différend kondigt 
zich aan. Lyotard onderzoekt in het eerstgenoemde boek de spelregels waaraan het 
postmoderne weten onderhevig is en hij vraagt zich af of deze regels na Auschwitz als 
een teken waarin de dialectiek volledig implodeert, nog gelegitimeerd kunnen worden 
in een metavertoog, dat filosofie heet. Zijn vroegere inzichten in de libidineus-
economische aard van de subjectiviteit werken door, maar worden omgezet in termen 
van taalspelen, van jeux de phrases. De subjectkritiek uit de periode ervoor houdt echter 
onvermijdelijk een transformatie van deze aan Wittgenstein ontleende notie in. In Le 
postmoderne expliqué aux enfants (1986)321 kristalliseert de verbinding van lichame-
lijkheid, begeerte en schriftuur uit, doordat hij zich erop toe legt 
 
 "...de prolonger la ligne du corps dans la ligne de l'écriture. Le labeur d'écrire 

est apparenté au travail de l'amour, mais il inscrit la trace de l'événement 
initiatique dans le langage, et il l'offre ainsi au partage, sinon au partage de la 
connaissance, du moins à celui d'une sensibilité qu'il peut et qu'il doit tenir pour 
commune"(Lyotard 1986: 142/43). 

 
Schrijven was al een tactiek van verzet, maar dit verzet wordt nu verder genu-anceerd. 
Het is erop uit met zijn schijnbewegingen het masculiene denken te laten ontsporen. Dit 
verzet 'her'kent zichzelf achteraf als een gebeurtenis ('occurence'), die door de 
identificerende activiteit wordt geannexeerd en door een projectie tot deel van de 
geschiedenis wordt gemaakt.  
 Nog steeds is in deze optiek het subject een kruispunt van krachten en stromen, zij 
het dat deze zich nu als een verketening ('enchainement') van uitspraken aandienen. Nu 
eens nemen 'pragmatische valenties' van denotatieve, prescriptieve en descriptieve taal-
elementen de plaats van de energieën in: "Chacun de nous vit aux carrefours de 
beaucoup de celles-ci"(Lyotard 1986: 8). Dan weer de competenties, die de toepassing 
van dit weten reguleren: "... il coïncide avec une 'formation' étendue des compétences, il 
est la forme unique incarnée dans un sujet que composent les diverses sortes de 
compétence qui le constituent"(Lyotard 1986: 37). Of zoals het elders in La condition 
postmoderne wordt geformuleerd in bewoordingen die impliciet een kritiek op Hegels 
absolute geest inhouden en die later in Le Différend in termen van het 'Selbst' wordt 
uitgewerkt: :"Le soi est peu, mais il n'est pas isolé, il est pris dans une texture de 
relations plus complexe et plus mobile que jamais (...) placé sur des 'noeuds' de circuits 
de communications..."(Lyotard 1979: 31). Kortom, het subject wordt nu geconstitueerd 
door talige bewegingen. 

 
333 Le Postmoderne expliqué aux enfants (1986). 



 63

10. Herhalen, herdenken, herschrijven. Aporieën bij Deleuze, Derrida en 
Lyotard 
 

 

 

 

 Lyotard brengt het maatschappelijk verband, dat wil zeggen sociale relaties die 
zichzelf aan een legitimering onderwerpen, eerst terug tot taalspelen die doorgaans 
regelgeleid zijn, dat wil zeggen regels of prescripties vooronderstellen. (Lyotard 1979: 
32) Daarvoor zijn uiteindelijk slechts drie elementen nodig: een zin ('phrase'), een per 
definitie onvoorspelbare inhaking naar een volgende zin (enchaînement) en een 
tijdsdimensie waarin deze inhaking zich voltrekt. Zinnen constitueren binnen een 
universum een viertal elementen: zender, ont-vanger, referent en betekenis. Stilte, 
meent Lyotard, is eveneens een zin. Ook een gevoel zal later een phrase-affect heten, 
waardoor de affectiviteit eveneens talig wordt ge'pre'formeerd.(Lyotard 1990a: 201) 
Dat het Griekse 'phrazoo' naast 'te kennen geven' en 'mededelen' tevens 'tonen' betekent, 
mag slechts als uiterlijke indicatie voor een esthetische dimensie worden aangemerkt. 
Een zin 'arrive' en vereist de inhaking, waarin een tijd wordt voorondersteld. Derrida's 
"il faut parler" krijgt zijn lyotardiaanse vorm: 
 
 "Or il faut enchaîner 'maintenant', une autre phrase ne peut pas ne pas arriver, 

c'est la nécessité, c'est-à-dire le temps, il n'y a pas de non-phrase, un silence est 
une phrase, il n'y a pas de dernière phrase"(Lyotard 1983: 10). 

 
Zinnen groeperen zich naar genres - wijsgerig, retorisch, narratief, erotisch, enz. - die 
onderling incommensurabel zijn. Het geschil dient zich aan tussen deze genres, die alle 
een eigen finaliteit hebben. Kortom, zinnen worden de (af)grond van het zijn, ontologie 
wordt fraseologie, libidinale stromen worden verkete-ningen van woorden. 
 Het anti-hegelianisme - het hegelianisme zit Lyotard blijkbaar zo hoog dat hij 
Derrida's positie nog steeds vanuit het hegelianisme interpreteert - spreekt voor 
zichzelf: er is geen overspannende positie meer die kan worden gearticu-leerd en 
overgedragen. Verschillende talige universa zijn niet meer vanuit een meta-positie als 
betrof het een gerechtelijk tribunaal te verenigen. De blokkades ertussen zijn niet meer 
te slechten: het geschil is een 'feit'.  
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 Dat Lyotard zich evenmin zonder meer van Hegel kan ontdoen blijkt wel uit zijn 
kritiek op de Aufhebungsgedachte of 'das Resultat'. Hoewel dit bij hem in hegeliaanse 
zin uitblijft, want onmogelijk is, is een tijdelijke overbrugging als 'passage' 
onvermijdelijk en noodzakelijk.322 In "Expérience" wijst Lyotard op een constitutieve 
splijting of clivage(Lyotard 1983: 135), die door Auschwitz in de geschiedenis van het 
denken wordt ingevoerd. Deze maakt dat er in het geval van Auschwitz in hegeliaanse 
zin geen sprake meer kan zijn van een 'er-varing'. Deze wordt immers door Hegel 
gedefinieerd als een dialectische bewe-ging die het bewustzijn op zichzelf uitoefent. 
Zodra er echter geen 'Aufhebung' of 'Resultat' meer mogelijk is, wordt een dergelijke 
ervaring vernietigd. Toch vraagt ook bij Lyotard Auschwitz om uitspraken, al was het 
alleen maar om recht te doen aan de slachtoffers. Dit spreken voegt hun 
onuitspreekbare lijden echter noodgedwongen in een betekenisvolle samenhang, 
waardoor het in zijn gewelddadigheid wordt vernietigd. 
 Het geschil dat door en in Auschwitz zijn historische uitdrukking vindt, doet zich 
dus allereerst tussen verschillende soorten uitspraken voor. Lyotards punt is dat iedere 
descriptieve uitspraak een regel, dat wil zeggen een prescrip-tieve uitspraak vooron-
derstelt die echter op haar beurt weer een beroep op een descriptieve uitspraak moet 
doen om haar bestaan te legitimeren, die ...etc. Op taalpragmatisch niveau wordt op 
deze wijze Hegels slechte oneindigheid gegene-reerd: "il n'y a pas de dernière 
phrase"(Lyotard 1983: 10).323

 
334 Direkt daarop verwijst Lyotard naar Derrida's Marges de la philosophie: "Où la blessure de l'esprit ne se cicatriserait pas. Où, écrit Derrida, 

'l'investissement dans la mort ne s'amortirait pas intégralement'(1968a: 125)"(Lyotard 1983: 133). 

335 Het heeft er veel van weg, dat Adorno de spijker op de kop sloeg toen hij aan het eind van zijn Negative Dialektik concludeerde dat 

"Metaphysik in die Mikrologie einwandert"(Adorno 1966:399) en dat 'der mikrologische Blick' een denken ingeeft dat "solidarisch ist mit Me-

taphysik im Augenblick ihres Sturzes"(Adorno 1966: 400). Het denken ex nihilo wordt bij Lyotard een denken ex minimis: "la micrologie inscrit 

l'occurence d'une pensée comme l'impensée qui reste à penser dans le déclin de la grande pensée philosophique"(Lyotard 1988a: 114/5) 

Klinkt hier een derrideaanse toon in Lyotards filosofie op? 
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 Lyotard is een van de eersten die de term 'postmodern' nadrukkelijk in het 
filosofische vertoog invoert.324 In de meer kennissociologisch dan filosofisch 
georiënteerde tekst La condition postmoderne is 'postmodern' nog een kwalifi-catie 
voor een instabiele toestand, waarin de westerse samenleving vanaf het eind van de 
vijftiger jaren verkeert. Een toestand, waarin het 'wij' van de Grote Vertellingen - de 
filosofieën van Kant, Hegel en Marx - verbrokkelt en in een veelheid of patchwork van 
kleine verhalen de eindigheid van het historische subject zich radicaal aankondigt. 
'Après Auschwitz', deze "nom propre d'une para-expérience ou même d'une destruction 
de l'expérience"(Lyotard 1983: 145/6) kan er voor de westerse, moderne mens geen 
gezamelijk project meer zijn. Iedere collectieve, utopisch gerichte wil wordt na 
Auschwitz doelloos, omdat de zingeving zichzelf in haar pogingen Auschwitz als een 
moment in een op vrijheid en gelijkheid gerichte geschiedenis te legitimeren blokkeert. 
Het identificerende denken wordt vanuit de taal ontwricht en ontkracht. Met Auschwitz 
is in ieder geval de door Hegel geconcipieerde geschiedenis ten einde gekomen, omdat 
deze gebeurtenis, waarvoor niet alleen de woorden tekort schieten, maar ten aanzien 
waarvan het identificerende, op continuïteit gerichte denken principieel verstomt, juist 
iedere legitimiteit ontbeert. De hegeliaanse gedachte van de list van de rede - als zou de 
rede de diepste, irrationele aandriften indirekt gebruiken om de rationaliteit van de 
geschiedenis en de werkelijkheid te versterken - verliest zijn zeggingskracht. Hoewel 
Lyotard aanvankelijk zelf de suggestie wekt, als zou postmoderniteit een breuk met de 
moderniteit inhouden, komt hij al snel tot andere inzichten.325 Postmoderniteit wordt 
dan een 'modus' van de moderniteit "dans la pensée, dans l'énonciation, dans la 
sensibilité"(Lyotard 1986: 40). In het laatste hoofdstuk zal worden gepoogd deze 
merkwaardige verstregeling, waarin een andersoortige tijdsnotie lijkt te worden 
aangezet, te verhelderen. 

 
336 Daarvoor is het aanvankelijk in de architectuur en later in de kunst ingevoerd. Zie daartoe: Charles Jencks, Postmodernism (1987); Ihab 

Hassan, "De kwestie van het postmodernisme", in: Van het postmodernisme. Jeroen Boomgaard, Sebastiaan Lopez (red.) (1985), pp. 12-21.  

337 In 1994 stelt hij het wel erg gechargeerd: "I've never used the term 'postmodernism' except when designating an architectural movement 

called 'postmodernist'"(Lyotard 1994: 103) Zijn eigenlijke kritiek betreft echter het feit, dat het in de USA zo snel een 'isme' is geworden. 
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 In de vanuit haar eigen (on)werkzaamheid voortgekomen ontmanteling van de 
metavertellingen articuleert zich ongemerkt een ander spreken en schrijven. Ook 
Lyotard beseft, dat er bij afwezigheid van een eenduidige waarheid in de vorm van een 
omvattend metaverhaal nog steeds een taal moet worden gespro-ken. Dit spreken 
impliceert een 'résistance', een aandrift die reeds in de moderniteit besloten ligt. Zij 
"...ne va jamais sans l'ébranlement de la croyance et sans la découverte du peu de 
réalité de la réalité, associée à l'invention d'autres réalités"(Lyotard 1986: 24). Of in 
termen van zijn kritiek op het masculiene denken: "Ou bien, disons cela en guise de 
théorie-fiction. Et mettons-nous à travailler à coups de fictions, et non pas d'hypothèses 
et de théories..."(Lyotard 1977: 226). In de titel La condition postmoderne klinkt de 
door Foucault gethematiseerde spanning tussen het empirische en het transcendentale 
door: 'condition' kan immers zowel een feitelijke toestand als een mogelijkheids-
voorwaarde zijn. Dat het daarbij niet om een dialectische ontkenning, maar om een 
differentirende negatie gaat die niet meer als een uit een tegenspraak gedistilleerde 
waarheid gefixeerd kan worden, blijkt mede uit de intentieverklaring waarmee hij zijn 
verslag begint: 
 
 "Ce scénario, parent de celui nommé 'informatisation de la société', encore que 

proposé dans un tout autre esprit, n'a pas la prétention d'être original, ni même 
d'être vrai. Ce qui est demandé à une hypothèse de travail, c'est une forte 
capacité discriminante. (...)Il ne faut donc pas lui accorder une valeur prévisio-
nelle par rapport à la realité, mais stratégique par rapport à la question posée. 
Néanmoins, sa crédibilité est forte, et en ce sens le choix de cette hypothèse 
n'est pas arbitraire"(Lyotard 1979: 17/8; curs. ho). 
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Het antwoord op de vraag waarom er aan deze werkhypothese geloof moet worden 
gehecht, is dubbelzinnig. Betekent het feit, dat ze deels al tot de waarneembare 
werkelijkheid behoort en zijn verslag als het ware 'een echo' is, niet dat Lyotard 
opnieuw terugvalt in een ontologiserende aanpak? Of ontleent de 'werkhypothese' haar 
zeggingskracht aan de adequate wijze, waarop zij een problematisering als geschil in de 
tijd of als oneigentijdse 'positie' uitdrukt? Hij beseft in ieder geval dat de doorwerking 
van dit weten, van zijn diagnostische analyse, onvoorspelbaar is. Zijn 'strategie' is 
slechts denkbaar tegen een problematisering en een principiële onvoorspelbaarheid. Als 
postmodern weten iets bewerkstelligt dan kan dit slechts hierin gelegen zijn, dat het 
"...rafine notre sensibilité aux différences et renforce notre capacité de supporter 
l'incommensurable."(Lyotard 1979: 8/9) Ik wil proberen naar aanleiding van de analyse 
van allerlei aporieën die door anderen bij hem en bij anderen door hem geconstateerd 
worden, aan te tonen dat Lyotards onderneming om de postmoderne con-ditie te her - 
en doordenken zich in de aporetische spanning beweegt, getoonzet in schriftuurlijke 
schijnbewegingen waarin de door Foucault beschreven dyna-miek van het empirische 
en het transcendentale op twee manieren doorwerkt: intra-talig in een geschil tussen 
descriptieve en prescriptieve uitspraken, en aporetisch in zoverre denken zich moet 
uitleveren aan het ondenkbare. 
 
3.2 Vermeende aporieën in Lyotards postmoderniteitsthese 
 
Hoe verhoudt Lyotard zich nu tot het verschijnsel van de aporie? Zijn werk wordt niet 
door Habermas besproken in zijn Der philosophische Diskurs der Moderne. De 
discussie waarin zij verwikkeld zijn en waarin ook Rorty een rol speelt, betreft vooral 
de status van het postmoderne. Evenmin komt Lyotard in Luc Ferry's en Alain Renauts 
La pensée 68: Essai sur l'antihumanisme contemporain aan bod, afgezien dan van een 
aantal karikaturale wendingen. Toch kan hun analyse van differentiedenkers als 
Foucault en Derrida aangegrepen worden om iets meer over Lyotards inzet te zeggen. 
Ferry en Renaut dichten het postmoderne denken van hun filosofische leraren een 
viertal kenmerken toe: het thema van het einde van de filosofie, het paradigma van de 
genealogie, de desintegratie van het idee van de waarheid en tenslotte een dubbelpositie 
die voortkomt uit de historisering van filosofische categorieën en het wegvallen van 
iedere verwijzing naar het universele. Aan de transformatie van het concept van het 
universele bij Deleuze wordt geen aandacht besteed. Deze kenmerken worden vertaald 
in een stijl - zowel schrijf- als filosofische levensstijl - en een intellectuele onderneming 
die zij typeren als antihumanistisch.  
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 Ten aanzien van de schrijfstijl springt volgens hen naast de eis tot complexiteit, die 
een verwerping van iedere totaliserende en identificerende helder-heid impliceert, 'le 
culte du paradoxe'(Ferry/Renaut 1985: 38) in het oog. Daar-in ligt een vruchtbare 
observatie besloten. Naar mijn mening hebben zij echter, evenmin als de door hen in 
hoge mate in bescherming genomen Habermas, in het kritisch toedichten van een 
paradoxale kwaliteit, de draagwijdte van hun opmerking bevroed. De belangrijkste door 
hen en andere critici in Lyotards werk getraceerde aporieën zijn de volgende. De eerste 
richt zich op een door critici vermoede implicatie van zijn these als zou er sprake zijn 
van een breuk met de moderniteit. Als dit inderdaad het geval is, zouden zij terecht 
menen, dat postmoderniteit weer die kenmerken toegedicht krijgt die juist eigen zijn 
aan de moderniteit: een principiële breuk met het verleden en het daaraan in-herente 
concept van de geschiedenis. Zo blijft postmoderniteit een functie van de moderniteit. 
Zij breekt er niet mee en heeft dus geen radicaal kritische waarde voor een analyse van 
de moderniteit. Lyotards latere uitwerkingen van de term 'post' duiden er echter op dat 
deze 'epochale' interpretatie niet al te letterlijk moet worden genomen. Het postmoderne 
dat zich vooral kenmerkt door de benadrukking van paradoxen13, blijkt uit opmerkingen 
in "Réécrire la modernité" in L'Inhumain. Causeries sur le temps (1988)326 voor alles 
een reflexieve modus van het moderne te zijn: "... le postmoderne est déjà impliqué 
dans le moderne du fait que la modernité, la temporalité moderne, comporte en soi une 
impulsion à s'y excéder... "(Lyotard 1988a: 34). 
 Verder wordt de tegenwerping gemaakt, dat Lyotard met zijn kritiek op de Grote 
Verhalen niet ontsnapt aan de impliciete vooronderstelling van een nieuw meta-
narratief. Onder het kopje 'Postmodern aporia' kritiseren Steven Best en Douglas 
Kellner Lyotard als volgt: 
 
 "In fact, Lyotard is caught in another double bind vis-à-vis normative positions 

from which he can criticize opposing positions. (...) This move catches him in 
another aporia, whereby he wants te reject general epistemological and 
nomological positions while his critical interventions presuppose precisely 
such critical positions"(Best/Kellner 1991: 172).327

 

 
339 'Causeries' bevat evenals 'condition' en het nog te behandelen 'passibilité' allerlei connotaties die licht werpen op Lyotards filosofische inzet: 

'causa' betekent naast 'rechtszaak' ook 'oorzaak', dat ook als "doen plaatsvinden van 'iets'" kan worden gelezen. 

340 Zie: Steven Best en Douglas Kellner, Postmodern Theory. Critical Interrogations (1991), p.171/2. Zie ook: Geoffrey Bennington, Lyotard. 

Writing the event (1988), p. 116. 
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'Lyotardian Thought Police'(Best/Kellner 1991: 173) zou voormalige Grote Verhalen 
niet als kleine narratieven wensen te accepteren. Best en Kellner verwijten Lyotard 
niets anders te doen dan dat wat een 'traditional liberal pluralism' voorstelt. Uit de rest 
van de zin blijkt echter dat zij de plank misslaan, als zij spreken over "a plurality of 
political subjects with multiple interests and organizations"(Best/Kellner 1991: 174; 
curs. ho). Gemakshalve wordt zijn vroegere subjectkritische werk terzijde geschoven en 
de cruciale opmerking over de kentheoretsiche status in La condition postmoderne 
genegeerd. 
 Ook Alex Callinicos, die ondanks zijn kritiek op Habermas, gegeven zijn 
postmarxistische positie toch nog deels op diens analyses steunt, kritiseert Lyotards 
postmodernisme-these en geeft er naar goed dialectisch-materialistisch gebruik een 
sociaal-economische verklaring voor.(Callinicos 1989: 71)328 Hij traceert binnen het 
post-structuralistische denken een drietal velden van apo-rieën: rationaliteit, verzet en 
subjectiviteit. Ten aanzien van de rationaliteit komt de argumentatie kort gezegd hierop 
neer, dat een radicale kritiek op de rationaliteit en het zich al dan niet kritisch dan wel 
subversief opstellende 'subject' zich noodzakelijkerwijs bezondigt aan wat Callinicos 
met Habermas een 'performative contradiction' (Callinicos 1989: 80) noemt.329 Laat ik 
om deze kritiek te ontkrachten de tweede invalshoek innemen. 
 
3.3 Lyotards kritiek op de aporieën 
 

 
341 Alex Callinicos, Against Postmodernism. A Marxist Critique (1989). Verwijzend naar de analyse van Anderson over Godards Nouvelle Vague 

films, meent hij dat het na-oorlogse gaullistische Frankrijk door de snelle industrialisatie en toepassing van de nieuwste technologieën in een 

regressieve beweging in avant-gardistische pretenties terugvalt: "something like a brief afterglow of the earlier conjuncture that produced the 

classical innovatory art of the century flared into life again".(Anderson, gecit. in: Callinicos 1989: 71). 

342 Callinicos heeft hier weliswaar Adorno, Horkheimer en Nietzsche - en in navolging van deze radicale rationaliteitsckritici de 'post-

structuralisten' Derrida, Foucault en Deleuze - op het oog, maar even verder breidt hij zijn kritiek uit naar Lyotard. Deze zou met zijn pleidooi 

voor 'kleine verhalen' precies het onderscheid dat aan het politieke ten grondslag ligt - theorie tegenover volksverhalen - vernietigen, 

waardoor er van kritiek geen sprake meer kan zijn. 
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Lyotard zelf heeft zich meerdere malen over aporieën in zijn eigen werk en in dat van 
anderen uitgelaten. Daarbij is er deels sprake van een afwijzing, deels van een instem-
ming, zij het dat het laatste vanuit een geheel nieuw perspectief gebeurt. Wat betreft het 
eerste vinden we in L'Inhumain enkele sprekende pas-sages. In 'Réécrire la modernité' 
wordt bijvoorbeeld zijn herschrijvingsarbeid niet opgevat als een herinneringsproces 
waarin de 'waarheid' van de geanaly-seerde periode aan het licht zou kunnen komen. 
Als het al om herinnering gaat, dan weer slechts in een verdubbeling van een 
ontkennende beweging: "memory is precisely a way of forgetting forgetting"(Lyotard 
1994: 82). Lyotard vervangt om de epochale implicatie te vermijden de term 'postmo-
derniteit' door 'herschrijven'. Daarmee hoopt hij niet alleen de misleidende historisering 
van het 'pre' en het 'post' te vermijden - wat bovendien de aandacht meer naar het 'nu' 
verlegt14 - maar hij benadrukt tevens het belang van de schriftuur. Herschrijven is dus 
geen terugkeer naar een beginpunt, geen verwerkelijking van een nog verborgen of 
onbewuste essentie, maar een schepping van nieuwe werkelijkhe-den, wat niets minder 
dan de 'oplossing' van de gegeven historiciteit impliceert waarbinnen het moderne 
denken zich heeft bewogen. Lyotard wijst op de val-strik ('leurre') die vroege critici van 
de moderniteit onwillekeurig voor zichzelf hebben uitgezet: "Le leurre réside en ceci 
que l'enquête sur les origines du destin fait elle-même partie de ce destin"(Lyotard 
1988a: 36). De nagestreefde zelfomvatting blijkt een fatale verwurging. 
 Zodra de kritiek meent zich aan de moderniteit te kunnen ontworstelen, dat wil 
zeggen iets anders pretendeert te doen dan de moderniteit te her-schrijven raakt zij 
verstrikt in een onoplosbare aporie. Lyotard wijst deze aan in het werk van Marx en 
Nietzsche. Met name Nietzsche verwijt hij de verleiding niet te hebben kunnen 
weerstaan om het inzicht van de perspectiviteit van alle kennis, waarin hij van de 
metafysica afscheid neemt, opnieuw van een grondslag te voorzien: de Wil tot Macht. 
In overeenstemming met Heideggers kritiek meent hij dat Nietzsches filosofie "...réitère 
ainsi le procès métaphysique..."(Lyotard 1988a: 38). Met mijn analyse in deel I en de 
kritiek op Heideggers interpretatie hoop ik aangetoond te hebben, dat dit slechts één 
lezing van Nietzsche betreft. Een meer affirmatieve lezing met het oog op de talige 
schijnbewegingen zou aan Lyotards term 'réiterer' een onverwacht derrideaanse 
(itérabilité) of deleuzeaanse (répétition) kleur kunnen geven. 



 71

10. Herhalen, herdenken, herschrijven. Aporieën bij Deleuze, Derrida en 
Lyotard 
 

 

 

 

 Soms komt Lyotards twijfel op ironische wijze naar voren. Nietzsches posi-tie 
krijgt dan een postmoderne wending, zij het nog in een passief nihilistische zin. Ik wees 
reeds op een gespeelde vertwijfeling in Le Différend. Sprekend over de relatie tussen 
Nietzsche en het postmoderne vervolgt hij, na een gedachte over de aard van het laatste 
te hebben opgeworpen ("Est-ce qu'en ce sens que nous ne sommes pas modernes? 
L'incommensurabilité, l'hétérogénéité, le diffé-rend, la persistance des noms propres, 
l'abscence d'un tribunal suprême?") met de overweging dat het misschien wel weer de 
zoveelste variant van een nostalgisch terugblikken is: 
 
 "Se peut-il que 'nous' ne nous racontions plus rien? Ne 'nous' racon-tons-nous 

pas, que ce soit avec amertume ou avec allégresse, le grand récit de la fin des 
grands récits? (...) Ou bien la post-modernité est-elle cette occupation de 
vieillard qui fouille dans la poubelle de la finalité pour y trouver des restes, qui 
brandit les inconscients, les lapus, les bords, les confins, les goulags, les 
parataxes, les non-sens, les paradoxes, et qui en fait sa gloire de nouveauté, sa 
promesse de changement? Mais cela aussi est un but pour une humanité. Un 
genre. (Mauvais pastiche de Nietzsche. Pourquoi?)"(Lyotard 1983: 197; crsf. 
ho). 

 
Op het niveau van de taalspelen lijkt Lyotard de aporie niet te kunnen denken, wat 
paradoxaal genoeg het gevolg lijkt te zijn van juist de principiële openheid en 
onoplosbaarheid van het geschil. De sporadische keren dat de term expliciet valt, blijkt 
het te gaan om een bewustzijnsfilosofische, metafysische inzet ten aanzien van het 
andere: "Mais la métaphysique de la conscience échoue sur l'aporie d'autrui ..."(Lyotard 
1983: 124), heet het in een verwijzing naar Husserl. Ik zou deze lyotardiaanse 
kenschets van de poging de spanning in een omvattende beweging te neutraliseren of te 
positiveren als een metafysische aporie willen kwalificeren. Lyotard wijst uitsluitend 
naar deze verwerking van een aporetische spanning. Als hij zijn positie in Le Différend 
verduidelijkt als een uitwerking van wat reeds in Au juste "beknopt maar niet foutief - 
ook al was het aporetisch, ik erken het - had aangegeven"(Van Reijen 1987: 104) kent 
hij blijkbaar eveneens een conventionele betekenis aan het aporetische toe.  
 
3.4 Lyotards affirmatie van de aporie 
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Blijkbaar dicht Lyotard zichzelf een andere inzet toe. Naar mijn mening openbaart zich 
in deze 'post-metafysische' inzet echter juist die aporetische spanning waarvan bij 
Foucault, Deleuze en Derrida sprake is. Deze blijft voor Lyotard onherkenbaar, zolang 
hij de aporie vanuit een metafysisch, bewustzijnsfilosofisch oogpunt benadert. Dat deze 
spanning wel degelijk aanwezig is, blijkt uit de diversiteit van termen die hij gebruikt 
om dat aan te geven wat volgens hem de postmoderne conditie uitmaakt. Zo doordenkt 
hij in La condition postmoderne een nieuwe verhouding tussen esthetiek, ethiek en 
politiek eerder vanuit de aan Kant ontleende Dementia met zijn 'ontketende' 
verbeelding dan vanuit een Habermasiaans 'Dementi'. Het verdragen van 
'l'incommensurable' waarnaar hij aan het begin van deze tekst verwijst, betreft, zo lezen 
we aan het eind, eveneens het inzicht dat 'paralogie' als "un coup, d'importance souvent 
méconnu sur-le-champ, fait dans la pragmatique des savoirs"(Lyotard 1979: 98/9) en 
'dissensus' de drijvende krachten achter de kennisproduktie zijn. Zijn eigen inzet beoogt 
een "hétérogenité des règles, recherche du dissentiment"(Lyotard 1979: 106), waarbij 
consensus hoogstens als 'un horizon' figureert: "il n'est jamais acquis"(Lyotard 1979: 
99). 
 Lezen we Le Différend op deze wijze dan biedt dit boek plotseling uitzicht op een 
derrideaans landschap. Als er na Auschwitz nog sprake is van een 'wij' dan is dit slechts 
als de onmogelijke ervaring van een onttakelde gemeenschap "dans l'impasse de 
l'incommensurabilité"(Lyotard 1983: 240). Het is vanuit de kantiaanse context van het 
sublieme dat Lyotard deze ondragelijke, aporetische spanning positiveert. Met het oog 
op het affect van het enthousiasme als sublie-me aandoening spreekt hij zelfs over 
"l'impasse comme 'passage'"(Lyotard 1983: 239). Als het aannemelijk is dat het 
naspeuren vanuit taalfilosofisch perspectief hoe en waar aporetische spanningen in 
metafysische zin zich in de geschiedenis van het denken hebben aangediend één van de 
basisthema's van dit door Lyo-tard tot hoofdwerk gebombardeerde Le Différend is, dan 
krijgen al die termen waarin een soortgelijke spanning resoneert een ongekende 
pregnantie. Reeds aan het begin van dit hoogst zelfreflexieve betoog valt de term 
'dilemma' en verwijst Lyotard naar Batesons begrip 'double bind'(Lyotard 1983: 19) om 
het probleem van de metafysica te schetsen. Hoewel in de index de term 'aporie' 
nauwelijks voorkomt, blijkt deze argumentatieve zelfondermijning met het oog op een 
onbeslisbare tweespalt zijn tekst in allerlei gedaanten te bevolken.15 Dat het hier 
expliciet om de transformatie van een bewustzijnsfilosofische problematiek van de 
schijn gaat, blijkt uit de regelmatig terugkerende kritiek op de kantiaanse 'apparrence 
transcendantale'. Zo stelt Lyotard met het oog op de niet-legitieme vooronderstellingen 
van metavertellingen varianten van de kantiaanse 'l'illusion transcendantale' aan de kaak 
om deze vervolgens óf te kritiseren - ook bij zichzelf (Lyotard 1986: 39) - óf in een 
schijnbeweging te affirmeren, dat wil zeggen: letterlijk te be'waren'.  
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 De (talige) onpresenteerbaarheid van iets dat in de metafysische traditie vooronder-
steld wordt, kan volgens Lyotard slechts in aporetische wendingen en paradoxale 
bewoordingen letterlijk om-schreven worden. Dit is de gebeur-tenis als 'grond' van het 
geschil: 
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 "Le différend ne porte pas sur le continu de la réflexion. Il touche à sa 

présupposition ultime. La réflexion exige qu'on prenne garde à l'occu-rence, 
qu'on ne sache pas ce qui arrive. Elle laisse ouvert la question: 'Arrive-t-il?'. 
Elle essaie de maintenir (mot penible) le maintenant"(Lyotard 1983: 14). 

 
Wat bij Derrida als aporetische structuur van de tijd wordt gedeconstrueerd, wordt door 
Lyotard uitgedrukt in dit "Arrive-t-il?". Deze gebeurtenis moet actief vergeten worden, 
willen we kunnen spreken en tegelijkertijd is het de 'mogelijkheidsvoorwaarde' ervan, 
die als tijdsdimensie een van de drie con-stituenten van het taalspel vormt. Het vergeten 
van het vergeten veronderstelt een andere verhouding tot de tijd. Lezen we Lyotard 
vanuit de door mij gethe-matiseerde transformatie van de metafysische aporie dan 
toont de aporetische spanning zich als volgt: 
 
 "La présentation comportée par une phrase est oubliée par elle, plongée dans le 

Lèthè (...). Une autre phrase l'en retire, qui la présente, en oubliant la présentati-
on qu'elle-même comporte. La mémoire se double d'oubli. La métaphysique 
lutte contre l'oubli, comment s'appelle ce qui lutte pour lui?"(Lyotard 1983: 
118). 

 
Een 'metafysische' zin vergeet 'in eerste instantie' zijn evenementiële oorsprong die hij 
vervolgens in tweede instantie toch weer wil vatten door deze te histori-seren. Maar 
volgens Lyotard moet de conclusie worden getrokken dat hij zijn eigen 'grondslag' niet 
kan omvatten of re-presenteren, ondanks het feit dat hij vanuit zijn eigen werkzaamheid 
deze toch 'wil' doordenken. Kants 'Anspruch auf Totalität' in zijn post-metafysische 
gedaante is nog slechts een aanspraak. 
 
3.5 Filosoferen: denken van de materie als het singuliere  
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Daarmee dringt zich de thematiek op die Kant in zijn Kritik der Urteilskraft heeft 
uitgewerkt en die met name op het punt van de ervaring van het verheve-ne door 
differrentiedenkers is hernomen. Omdat ik me in dit hoofdstuk slechts tot de gestalten 
van de aporie wil beperken, stel ik de bespreking van Lyotards verwerking van de the-
matiek van het verhevene nog even uit en beperk ik me tot slot summier tot het 
aangeven van een extra-discursieve dimensie die, zo suggereert Bennington, te 'wijten' 
is aan een fenomenologische rest in Lyotards werk.(Bennington 1995: 164)16 Terwijl 
Kant zich nog binnen een bewustzijns-filosofisch 'paradigma' beweegt, plaatst Lyotard 
de legitimatie-problematiek in een taalfilosofische perspectief. De niet-presenteerbare 
gebeurtenis kan slechts letterlijk her- of omschreven worden. Daarin speelt altijd het 
besef mee dat de beschrijving zelf reeds een transformatie van is: het 're' is geen 'post', 
maar een verdubbeling die de kwaliteit van het beschrevene fundamenteel ver-andert. 
Deze laten we zeggen a-symptotische inzet330 is volgens Lyotard, na het oplossen van 
de Grote Verhalen in een her-denking van de metafysica, te traceren tot aan het Griekse 
denken: "... par là ils découvrent l'horizon infini du à-dire, la tâche infini de générer de 
nouvelles phrases et règles. Tâche qu'on appelait alors philosophie, ce drôle de 
mot."(Lyotard 1988a: 63). Een oneindige taak die, zo zullen we nog zien, eenmaal 
zichzelf bewust een andere politiek impliceert, waarin een tijd gedacht wordt die niet 
meer uitsluitend lineair-progressief, dat wil zeggen modern is, maar die zich op een 
andere manier orinteert op het nu, het 'maintenant'.  
 Deleuzes notie van de affectiviteit duikt in lyotardiaanse gedaante op. En op het 
eerste gezicht geheel in overeenstemming met Derrida's visie typeert Lyotard de 
krachten die van buiten komen als een 'violence'. Het denken als een activiteit van de 
anima wordt altijd van buitenaf beroerd. 'La faculté d'être affectée' is bij Kant, zoals 
Lyotard in Le Différend laat zien, nog een ongere-flecteerde vooronderstelling die het 
falen van de aanspraak op totaliteit maskeert (Lyotard 1983: 97). Bij hem wordt het een 
geweld, dat zich verder niet laat incorporeren: "l'autre seul l'affecte, de 'dehors'. (...) Ce 
qu'on nomme la vie procède d'une violence exercée du dehors sur une létargie. L'anima 
n'existe que forcée."(Lyotard 1993a: 205/6). "L''immédiateté' du donné"(Lyotard 1983: 
97) resoneert dan ook eerder in de taal dan dat hij er in wordt uitgedrukt, zoals in een 
kantiaanse 'quasi-phrase' over de receptibiliteit in de transcendentale esthetiek aan het 
begin van Kants Kritik der reinen Vernunft wordt gesuggereerd.331

 
346 Lyotard gebruikt zelf regelmatig termen als 'een limiet' als wijkende horizon. Zie bijv. Lyotard 1988: 169; 1979: 99; maar vooral in Leçons sur 

l'Analytique du sublime (1991): 40,76,97. Het zal tegen de achtergrond van Lyotards metafysicakritiek geen verbazing wekken dat de term 

'aporie' in deze laatste tekst veelvuldig voorkomt. 

347 Zie: excursie 1. 
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 Is het genoemde geweld gelijk te stellen aan het materie-'begrip', waardoor er zich 
onverwachts toch een bataillaans moment aandient?332 In "Matière et temps" bekent 
Lyotard zich tot 'un matérialisme immatérialiste'(Lyotard 1988a: 54). De term 'matière' 
blijkt een steeds bevoorrechtere rol te gaan spelen. Een opmerking in het voorwoord 
van L'Inhumain geeft een indicatie over het be-lang ervan. Sprekend over de haast 
waarmee sommigen 'la différence insensée' tot een nieuwe oppositie hebben herleid, 
kijkt Lyotard, evenals Derrida dit in 1992 in Cerisy-la-Salle zal doen terug op zijn 
oeuvre en merkt hij daarover op: 
 
 "Je n'aime pas cet empressement. Ce qu'il presse, qu'il écrase, c'est ce qu'après 

coup je constate avoir toujours tenté, sous des noms333 divers, travail, figural, 
hétérogénéité, dissentiment, événement, chose de réserver: l'inaccorda-
ble"(Lyotard 1988a: 12). 

 
Als 'chose' de laatste gedaante is en we ons tot de latere geschriften wenden dan komen 
we hier zowel het heideggeriaanse Ding als het lacaniaanse 'chose' te-gen. Een 
vergelijking van 'matière' met 'Ding' of 'chose' is onvermijdelijk. Dit wordt 
geëxpliciteerd aan het eind van het artikel "Après le sublime, état de l'esthétique" in 
L'Inhumain. Dit artikel heeft een apotheotisch gehalte, wat het de moeite waard maakt, 
hier tot slot minutieus op in te gaan: "Sous le nom de 'matière', j'entends La 
Chose"(Lyotard 1988a: 154). Lyotards 'matière immate-rielle' configureert in 'la Chose': 
"Elle est la présence en tant qu'imprésentable à l'esprit, toujours soustraite à son 
emprise. Elle ne s'offre pas au dialogue ni à la dialectique"(Lyotard 1988a: 154). Op 
uiterst complexe wijze is de kanti-aanse problematiek van het Ding-an-sich via een 
lacaniaanse wending334 uitge-mond in dit limietbegrip. 

 
348 Lyotard Le Différend vormt de theoretische uitvalsbasis, van waaruit het oppositionele denken wordt aangevallen. Je zou kunnen zeggen dat 

na de dichotomisering van de kantiaanse trichotomieën het denken bij differentiedenkers een lobotomie ondergaat. Aardige bijkomstigheid: 

'lobos' betekent: lelletje van de lever waarvan de aanwezigheid en de vorm bij offerdieren voor de voorspelling van belang waren. Zo zou 

begrepen kunnen worden wat Bataille in zijn vroege essay van 1933 'La notion de dépense' sprekend over materie, 'une différence non-

logique' noemde. 

349 Het gaat hier om 'namen' en niet om 'begrippen', omdat deze laatste weer een eenduidige relatie tussen denken en zijn, kortom een 

mogelijkheid om het singuliere in het algemene te vatten zouden suggereren.  

350 Dat het Lacans invloed is, kan worden opgemaakt uit het feit, dat Lyotard rond 1986 opnieuw Lacan gaat lezen, toen er een (her)uitgave van 

delen van diens werk verschenen. 
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 Dat wat hij soms een aporie noemt, wordt in deze context als paradox opgevoerd: 
"Cet intérêt pour la matière comporte un paradoxe". Vraag en ant-woord worden voor-
afgegaan door het ding, door een materie die, zoals ook bij Derrida het geval bleek te 
zijn, geen probleem kan zijn: "La matière ne questionne pas l'esprit, elle n'a nul besoin 
de lui, elle existe, ou plutôt elle insiste335, elle siste 'avant' le questionnement et la ré-
ponse, 'en dehors'". Derrida's kritiek op Heideggers ontologische differentie, op de 
resten van 'aanwezigheid' is ook in het 'insiste' verwerkt: "Elle est la présence en tant 
qu'imprésentable à l'esprit, toujours soustraite à son emprise". Als betrof het een ultieme 
afrekening met zowel het marxisme als het post-marxisme à la Habermas: "Elle ne 
s'offre pas au dialogue ni à la dialectique"(Lyotard 1988a: 154). Als er al een definitie 
van 'materie' kan worden gegeven, dan moet ook deze zelfondermijnend of aporetisch 
zijn: "Ce serait une définition (négative, certes) de la matière: ce qui brise l'esprit"(Lyo-
tard 1988a: 168). Als Lyotard ten slotte het ding met de dood vergelijkt - "... il en est 
une qui ne support pas la répétition, c'est la mort, c'est la matière'(Lyotard 1988a: 169) - 
wordt duidelijk, dat hij het singuliere, niet zoals Derrida in het licht van de iterabiliteit 
denkt, maar analoog aan een 'gebeuren', dat Deleuze als singulier en universeel tegelijk 
kenschetst. 
 Filosoferen is het (her)denken - en gegeven het primaat van de taal: een 
(her)schrijven - van het singuliere als gebeurtenis. Lyotards positie blijft zich van die 
van Derrida onderscheiden. Bennington ensceneert een dialoog over het singuliere 
tussen Derrida en Lyotard: 
 
 "Derrida's argument luidt ongeveer als volgt: 'elke singuliere zin moet noodza-

kelijkerwijs herhaalbaar, citeerbaar enzovoort zijn als de zelfde zin - maar de 
herhalingen van dezelfde zin kunnen niet identiek zijn aan de eerste zin (...). De 
eerste zin impliceert dus reeds de noodzakelijke mogelijkheid van zijn eigen 
wijziging, nabootsing, onwaarheid, enzovoort in zijn kennelijk singuliere of 
eenmalige voorkomen (...) Wat Lyotard beweert komt neer op het volgende: 
'De filosofische poging om de singulariteit van de zinnen te reduceren tot een 
type zin waarvan ze symbolen zijn, of tot een bewering die ze zouden uit-
drukken, gaat voorbij aan het feit dat elke zin steeds singulier is (...) door de 
nadruk op herhaalbaarheid te leggen, trekt u de singulariteit binnen het domein 
van het begrip, hetgeen precies is wat de filosofie altijd heeft ge-
daan"(Bennington 1995: 170/1). 

 

 
351 Hier dringt zich weer een vergelijking op met Derrida en Deleuze zoals reeds eerder onder verwijzing naar een voetnoot van Groot naar 

aanleiding van het woord 'insistance' werd aangeduid.
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Benningtons 'voorkeur' gaat overduidelijk uit naar Derrida. Deleuze wordt niet in de 
discussie betrokken, maar het heeft er veel van weg dat zijn optie van singulariteit zich 
in de nabijheid van beide andere beweegt. Singulariteit is iets dat zijn uniciteit in de 
herhaling toont. Zij wordt daarin tegelijkertijd als quasi-transcendentale - Foucaults 
concrete apriori - als een van iedere door algemeenheid getekende en slechts 
retrospectief te vatten conceptualiteit gedacht. In Critique et clinique (1993) laat 
Deleuze zich in iets minder technische bewoordingen uit over deze extra-discursieve 
dimensie. In het 'avant-propos' merkt hij over de grens van de taal op: "La limite n'est 
pas en dehors du langage, elle en est le dehors". En in een wending die, zo zullen we in 
hoofdstuk 12 zien, nau-welijks van Lyotards bewoordingen verschilt, voegt hij eraan 
toe:  
 
 "elle est faite de visions et d'auditions non-langagières, mais que seul la 

langage rend possibles. Aussi y a-t-il une peinture et une musique propres à 
l'écriture, comme des effets de couleurs et de sonorités qui s'élèvent au-dessus 
des mots. C'est à travers les mots, entre les mots, qu'on voit et qu'on 
entend"(Deleuze 1993: 9). 

 
Ook bij Deleuze blijkt, na een oprekking van de taalnotie, de extra-discursieve dimensie 
zich toch in of dwars door de taal te manifesteren als ongearticuleerde tonaliteiten. Dat 
wat in Différence et répétition als het Buiten van het denken -de differentie als zodanig 
- toch tegelijkertijd als een Binnen - een concept van de differentie - werd opgevoerd, 
heeft hier zijn talige uitdrukking gevonden. 
 Het verschil tussen de drie posities lijkt mij er een van accent. Derrida blijft zich 
vanuit het medium van de filosofie, de discursieve taal, op het web van teksten richten 
in het besef dat hij van daaruit telkens weer op teksten moet terugvallen om welke 
'categorie' dan ook te deconstrueren. Lyotard en Deleuze laten een extra-discursieve 
invloed stelselmatig toe om deze ontwrichting niet-discursief te toonzetten. Dat de 
laatste twee zich meer en meer naar de kunst wenden is niet zo verwonderlijk: het 
synthetiserende vermogen ervan biedt hen een mogelijkheid om de splijtende werking 
van de filosofische schriftuur, die juist bij Derrida zo op de voorgrond treedt, te oriënte-
ren. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt bij Derrida deze 'esthetische' oriëntatie te 
ontbreken. Zodra zijn schriftuurlijke bewegingen diepgaander worden geanalyseerd, 
blijkt zijn schriftuur zelf door en door esthetisch te zijn. 
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 Ondanks hun verschillen lijken differentiedenkers overeen te stemmen in deze 
esthetische oriëntatie. Daarmee komen zij tegemoet aan Kants aanspraak op totaliteit. 
Lyotard gaat zelfs zover zijn vorm van filosoferen van het predicaat 'avant-garde' te 
voorzien. Blijkbaar neemt hij een overeenstemming waar tussen kunstpraktijken die 
zich als zodanig hebben geafficheerd en zijn vorm van filosoferen. Beide getuigen van 
'une ontologie négative' en 'l'alerte au néant'. Dat hij vervolgens het project van de 
avant-gardes aan een aporie bindt, die uit de werking van de materie voortvloeit, is 
volgens mij eens te meer een indicatie voor een doorwerking van een andersoortig 
aporetische spanning in zijn eigen werk: "car le motif de leur pérennité réside dans 
l'aporie de cette 'présence' immatérielle suggérée par leur matière"(Lyotard 1993a: 204). 
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274 Zie: excursie 13.4. 
276 Deleuzes oeuvre en leven kent evenals dit bij Nietzsche het geval is allerlei tegenstrijdigheden. Zo zijn enerzijds zijn vroege studies over een diversiteit van 'gevestigde' filosofen -

variërend van Spinoza tot Nietzsche en van Hume tot Bergson - zeer academisch. Zelfs zijn studie over Nietzsche kan nog als een academische studie worden aangemerkt. Anderzijds zijn zijn werken uit de

zeventiger jaren, met name het project Capitalisme et schizophrénie I & II dat hij samen met de psychiater Félix Guattari over een periode van 8 jaar uitvoert, in conceptueel opzicht zo euforisch, dat niemand

zich er tot nu toe aan heeft gewaagd deze anders dan als marginale experimenten binnen het hele oeuvre te interpreteren. Nog andere hoogst merkwaardige tegenstrijdigheden zijn te vinden. Is zijn dissertatie

uit 1968 Différence et répétition een door en door methodisch werk, in zijn overige studies is een expliciet kentheoretisch of methodologische onderbouwing nauwelijks te vinden. 

282 Deleuzes eerste boek, opgedragen aan Jean Hyppolite, gaat over dit empirisme van Hume: Empirisme et subjectivité (1953). 

286 Over Hume, Nietzsche, Kant, Bergson en Spinoza schreef Deleuze aparte, nog zeer academisch getoonzette monografieën. Zijn boek over Leibniz kent deze academische toon niet

meer en behandelt eerder een bij Leibniz getraceerde thematiek - de vouw of plooi - dan diens werk. De invloed van Bergsons 'vitalisme' op zijn werk is diepgaand. Terwijl zij dit vitalisme kritiseren

(Deleuze/Guattari 1972: 336/340), nemen zij de kern van met name Bergsons inzichten in de tijd over. Zie: Gilles Deleuze, Le Bergsonisme (1966), hfdst. 2, waarin Bergsons 'durée' als een onmiddellijk

gegeven wordt doordacht. In 1988 schrijft Deleuze een nawoord bij de amerikaanse vertaling van dit boek onder de titel "A Return to Bergson": "A 'return to Bergson' does not only mean a renewed admiration

for a great philosopher but a renewal or an extension of his project today, in relation to the transformations of life and society, in parallel with the transformations of science"(Deleuze 1988: 115). 

292 Ik ga hier niet op de ontwikkeling van dit 'concept' in. Daartoe zou ik dieper in moeten gaan op hun gezamenlijke project Capitalisme et schizophrénie, waarin dit 'begrip' in andere

vormen - zoals het begrip 'corps sans organes' - reeds naar voren komt. In Kafka. Pour une littérature mineur (1975) heet het nog 'champ d'immanence'(93/4), terwijl het in Dialogues (1977) voor het eerst tot

'plan d'immanence' wordt. Zie verder: Henk Oosterling, "Oedipus and the Dogon: Myth of Modernity interrogated", in: H. Kimmerle, I, We and Body (1989), pp. 27-45. Zie voor een bespreking van hun project

verder: Groot 1988: 154-215; Brian Massumi, A user's guide to Capitalism and Schizophrenia. Deviations from Deleuze and Guattari (1992). 

299 Ook Foucault stelt in "Nietzsche, Freud, Marx" de retorische vraag of Marx en Freud maar vooral Nietzsche "n'ont pas modifié profondément l'espace de répartition dans lequel les

signes peuvent être des signes?"(Foucault 1994: I.568) Het opstijgen is dan "au sens strict, le renversement de la profondeur" en de ontdekking van Nietzsche is in feite "que la profondeur n'était qu'un jeu, et un

pli de la surface"(Foucault 1994: I.568). 

303 Alleen in Kafka - Pour une littérature mineure dat hij ook samen met Guattari schreef, wordt in receptieve zin aandacht aan teksten geschonken. 

312 In: Le Passage des frontières: Autour du travail de Jacques Derrida (1993), pp. 309-338. De ondertitel van Derrida's lezing roept een opmerking van Bataille in L'Érotisme in

herinnering: "Mais sortant des limites, ou mourant, nous nous efforçons d'échapper à l'effroi que la mort donne, et que la vision d'une continuité par-délà ces limites peut elle-même donner"(X.139/140). 

317 Heeft het bijvoorbeeld iets te maken met "Préjuger devant la loi" in de samen met onder andere Lyotard geschreven bundel La Faculté de juger (1985)? Of met zijn teksten over kunst

zoals het voorwoord bij het fotoboek van Plissart Lecture de Droit de regards (1985) - waarin overigens op exemplarische wijze fotografische afgrondelijkheid wordt getoond: reflexiviteit en zelfsplijting worden

hier gevisualiseerd? Of met de tekst over Artauds tekeningen en etsen Forcener le subjectile. Etude pour les Dessins et Portraits d'Antonin Artaud (1986)? 

322 Ik heb aan het eind van De opstand van het lichaam een dergelijke argumentatie ontwikkeld ten aanzien van de door Foucault herintroduceerde termen als 'ethiek', 'subject' en

'autonomie'. Zie: Oosterling 1989: epiloog. 

327 Frans van Peperstraten meent in Jean-François Lyotard. Gebeurtenis en rechtvaardigheid (1995), dat Lyotard in Économie libidinale zich, geïnspireerd door L'Anti-Oedipe, "evenals

Nietzsche (...) tegen het nihilisme van de westerse filosofie (keert)"(Van Peperstraten 1995: 45).  

329 Zie: Rudiments païens. Genre dissertatif (1977), pp. 213-232. Dit artikel toont zo veel overeenkomsten met Hélène Cixous' artikel "Le Sexe ou la tête?" (Les Cahiers du GRIF, no. 13

(1976) pp. 5-15) dat er van toeval nauwelijks sprake kan zijn. Wat Lyotard hier doet, kan wellicht aangemerkt worden als een parodiërende taktiek, waarmee een masculiene meta-beweging - hetgeen precies

het onderwerp van het artikel is - vermeden wordt en niettemin kritiek kan worden geleverd op de feministische inzet van Cixous. 

338 Zie: 'A Svelte Appendix to the Postmodern Question' in: Jean-François Lyotard. Political Writings (1993), p. 28. 

343 Het is niet toevallig dat hij hier naar de plaats in Aristoteles' Physica boek 4 verwijst dat het uitgangspunt van Derrida's analyses in "Ousia et grammè" vormt. 

344 Het gaat hier naast 'aporie' (103,124) om termen als 'dilemma' (19,70,172,248), 'paradox' (19, 27,47,50,60,101,149,197), 'antinomie' (22,121,194,233,242), 'petitio principii' (64),

'contradictie' (19,83,84,101,141), 'paralogisme' (111,155,216), circulus (vitiosus) (196/197,222) en tenslotte 'de-mentia' (212,239,240). 

345 Geoffrey Bennington, "Derrida en Lyotard: verschillende singulariteiten" in: Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit. R. Brons en H. Kunneman (red.) (1995), pp. 158-

174.
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 KUNST-MATIG FILOSOFEREN  
 Van een metafysische naar een esthetische aporie 
 
 
De moderne avant-gardes, meent Lyotard, geven gestalte aan een aporie die alle 
"'grandes' oeuvres" eigen is. Wat in deze werken wordt opgeroepen is "la mysterieu-
se 'présence', qui n'est aucun temps, et qu'elles (de grote werken,ho) le contresignent 
dans le sensible"(Lyotard 1993a: 204). Wat in de materialiteit van deze werken 
doorwerkt, is "l'alerte au néant". Wanneer "l'être même du sensible", zoals Deleuze 
het typeert, als een genealogisch knooppunt van de tijd tevens de experimentele of 
ervaringsmatige mogelijkheidsvoorwaarde van ieder concept is, dan mag daaraan 
worden toegevoegd, dat 
 
 "l'oeuvre d'art quitte le domaine de la représentation pour devenir 
'expérience', empirisme transcendentale ou science du sensible. Il est étrange qu'on 
ait pu fonder l'esthétique (comme science du sensible) sur ce qui peut être représenté 
dans le sensible. (...) En vérité l'empirisme devient transcendantal, et l'esthétique, 
une discipline apodictique, quand nous appréhendons directement dans le sensible 
ce qui ne peut être que senti, l'être même du sensible"(Deleuze 1968: 79/80). 
 
Esthetica als apodictische discipline dient zich op het 'sensible' zelf te richten. Als 
een zintuiglijk knooppunt affecteert het zinnelijke, dat zowel lichaam als bewustzijn 
omvat. De empirisch-transcendentale spanning, die Deleuze in de geest van 
Foucaults Les mots et les choses opvat, convergeert in het concept dat zich met het 
zintuiglijke - de percepten - en het zinnelijke - de affecten - verbindt. De aporetische 
spanning vestigt zich bij Deleuze - en Guattari met wie hij minstens een viertal grote 
teksten schreef - in deze driehoeksrelatie tussen concept, percept en affect. Kants 
vermogens worden, niet zoals bij Habermas door een procedurele rationaliteit 
'overspannen', maar onderling 'kortgesloten', zodat de spanning het constitutieve 
moment vormt. 
 De bespreking van De Duve heeft laten zien, dat de esthetica zich met het 
gebruik van de term 'aporie' nog steeds op het metafysisch vertoog oriënteert. 
'Aporie' blijkt synomiem met 'antinomie' en relaties tussen posities worden meestal 
als 'contradictoir' gekwalificeerd. Door de oriëntatie op het smaakoordeel blijft de 
aporetische spanning 'Vernunft-intern' en gericht op een 'oplossing'. Evenals Kant 
wordt De Duve tot de oplossing van de antinomie aangezet. Bürger is radicaler in 
zijn erkenning van een aporie. Hoewel volgens hem de kunst aanvankelijk poogde 
deze spanning te neutraliseren "by constructing itself as political (...) or by declaring 
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that the void that it recognises itself to be is the whole purpose"(Bürger 1991: 13), is 
het geleidelijk aan duidelijk geworden, dat de hedendaagse kunst "outlived the 
realisation of its utopian promise"(Bürger 1991: 14). Wat zowel bij De Duve als bij 
Bürger naar mijn mening over het hoofd wordt gezien, is een geheel andere 
'tegenstelling' dan deze antinomie, paradox of tegenspraak. Een 'tegenstelling' 
waarbij het niet meer gaat om een al dan niet oplosbare tegenspraak binnen de 
discursiviteit zelf, om een metafysische aporie, maar om een problematische 'relatie' 
tussen het discursieve denken en een extra-discursieve dimensie.  
 Ik wil de vraag opwerpen hoe, als we ons op deze 'Vernunft-externe' of 
extra-discursieve aporie richten, de esthetisering van onze cultuur, die volgens 
Welsch op een epistemologisch niveau met de problematisering van het waar-
heidsbegrip wordt ingezet, in de filosofie doordringt. Hoe, met andere woorden, 
kunst-matig in de meest emfatische zin van het woord - dat wil zeggen: naar de maat 
en het ritme van de kunst - filosoferen wordt. Ik ben van mening dat de aanvankelijk 
epistemologische configuratie tot een esthetische wordt getransformeerd. Om deze 
transformatie van een kentheoretische of metafysische naar een esthetische aporie te 
verduidelijken, richt ik me vooral tot het werk van Lyotard en Deleuze. Ik wil een 
door Derrida gemaakte, cruciale opmerking in zijn recente boek over de vriendschap 
- Politiques de l'amitié - aangrijpen. Sprekend over de vriendschap en de wijze, 
waarop Aristoteles deze analyseert, maakt hij een opmerking over aporieën, die 
indirekt aangeeft, dat hij zijn vroegere negatief-kritische verwerking van de 
exoterische aporie in "Ousia et grammè" in creatief-affirmatieve zin heeft 
overwonnen: 
 
 "Ce que nous voudrions approcher ici, ce sont (peut-être) d'autres apories ou 
d'autres contradictions, des noeuds de pensée qui promettent peut-être autre chose. 
(...) Dès lors, ils ne se laisseraient plus adéquatement nommer 'aporie' ou 'contra-
diction' - du moins en ce sens, dans le lógos de ce lógos (van de vriendschap, ho). Ils 
l'excéderaient, non vers l'espace ou l'espérance de solutions satisfaisantes, dans un 
nouvel ordre architectonique, analytique ou dialectique mais vers une sorte d'hyper-
aporetique"(Derrida 1994: 225). 
 
Als hij even verder eraan toevoegt, dat dit "la condition archi-préliminaire d'une 
autre expérience ou d'une autre interprétation de l'amitié" inhoudt, lijkt mij duidelijk, 
dat in deze term nagenoeg alle elementen verdisconteerd zijn die ik in de door mij 
gekozen term 'extra-discursief' of 'Vernunft-extern' heb verwerkt. Rekening houdend 
met het feit, dat het eveneens een aspect van de teksten van andere 
differentiedenkers betreft, handhaaf ik, in plaats van Derrida's term over te nemen, 
de uitdrukking extra-discursieve of Vernunft-externe aporetische spanning. 
 Ik zou willen beweren, dat een extra-discursieve dimensie slechts kan wor-
den 'waargenomen' of voor waar kan worden genomen als een 'expérience', waarin 
de toegang tot een reeds gegeven, dat wil zeggen 'belichaamde' waarheid wordt 
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geblokkeerd, als gevolg waarvan zowel het lichamelijke als de waarheid worden 
geproblematiseerd. De impasse wordt, zoals reeds eerder bij Lyotard werd 
aangeduid, tot passage, omdat, zo zou ik eraan willen toevoegen, iedere con-clusie, 
elke af-, in- of opsluiting, iedere samen-vatting van het extra-discursieve achterwege 
blijft. Bezien tegen de uiteenzettingen in deel I wordt zo de problematiek van de 
schijn via een esthetisering van de aporie teruggevoerd naar het domein waar zij 
'oorspronkelijk' door Plato werd gesitueerd: de kunst.  De thematiek van een 
letterlijke verschijning van het zijn als resultaat van Nietzsches vraag naar de waarde 
van de waarheid, krijgt in de wederzijdse toenadering van kunst en filosofie haar 
actuele gestalte. Door het probleem van de waarheid te herformuleren in een "voor-
waar-nemen" wordt de aandacht verlegd van Kants Kritik der reinen Vernunft naar 
zijn Kritik der Urteilskraft.401 In een herlezing van dit werk door differentiedenkers 
veronderstelt het voor-waar-nemen een kritische - of zoals ik aan het eind van dit 
hoofdstuk zal beweren: een hyperkritische - distantie ten aanzien van het moder-
nistische vertoog. Deze distantiëring bepaalt de negatief-kritische inzetten van de 
diverse denkers. De 'breuk' met de almacht van het rationele subject, de 
rationaliteit(s)- en subject(s)kritiek - waarbij in de (s) op foucaultiaanse wijze de 
aporetische verstrengeling van een genitivus subjectivus en objectivus wordt 
uitgedrukt - wordt vervolgens filosofisch gepositioneerd in een herlezen, herdenken, 
en ten slotte een herschrijven van Kants Kritik der Urteilskraft. Vertrekkend vanuit 
diens esthetische optiek pogen differentiedenkers de ervaring van een onover-
brugbaar verschil, versgil en geschil aan te geven door op nietzscheaanse wijze 
conceptualiteit met affectiviteit en perceptiviteit te verbinden. De vraag of hiermee 
deze wijze van filosoferen tot louter schijnbeweging is 'verworden' wordt verderop 
in dit hoofdstuk uitgewerkt naar aanleiding van het werk van een van de meest 
ambivalente critici van differentiedenkers: Jean Baudrillard. 
 Hoewel differentiedenkers zich evenals Greenberg en De Duve over de his-
torische betekenis van kunstwerken en kunstenaars uitspreken en zij er niet voor 
terugschrikken deze in hun eigen denkwereld in te voegen - en in die zin dus nog 
steeds over de kunst spreken - menen zij tegelijkertijd in de artistieke arbeid iets te 
herkennen dat zich eveneens in hun eigen werk doorzet. Zij (h)erkennen dat hun 
filosoferen eveneens een kunst-matig gehalte heeft. Terwijl zij zich allerlei 
uitspraken veroorloven over de wijze waarop artistieke media op ons inwerken, 
verliezen zij de materialiteit en de werking van hun eigen medium - de discursieve 
taal der filosofen - niet uit het oog. Ze beseffen dat de weerbarstigheid van de taal in 

 

401 Dat het hierbij ook om een in technische zin esthetisch moment gaat, blijkt uit de 
aandacht voor de kantiaanse receptiviteit. In de aanzet van Hegels Phänomenologie des 
Geistes waar de zintuiglijke zekerheid gedialectiseerd wordt en overgaat in "het voor waar 
nemen" van dat wat zich ogenschijnlijk zonder bemiddeling aandient, wordt deze 
verbinding nog explicieter gelegd. Zie: H3.92. 
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de receptie zo doorwerkt, dat dit een ondermijnend effect teweeg kan brengen. 
Werk-esthetische en receptie-esthetische aspecten worden zo in hun reflecties 
verdisconteerd. De zelfreflexieve verwerking van deze ondermijning maakt dat hun 
werk een hyperkritisch gehalte krijgt. Echter, dat deze kentheoretische 
zelfondermijning, zoals Habermas meent, in ethisch-politiek opzicht tot 
'Selbstdementi' leidt, lijkt mij een iets te voorbarige conclusie.402

 
1 Esthetische schijn als nieuwe gestalte van de transcendentale illusie 
 
Wordt de denker, zodra deze de differentie affirmeert tot dichter? Wordt filosofie, 
zodra ze de waarheid als laatste criterium loslaat, tot literatuur? Of laat de 
actualisering van nietzscheaanse schijnbewegingen een denken toe dat weliswaar 
een esthetisch karakter krijgt, maar niettemin een filosofische kwaliteit behoudt? 
 
1.1 Lyotardiaanse ontregeling 
 
In Le Postmoderne expliqué aux enfants laat Lyotard zich als volgt uit over de 
overeenkomsten tussen de kunstenaar en de filosoof:  
 
 "Un artiste, un écrivain postmoderne est dans la situation d'un philosophe: le 
texte qu'il écrit, l'oeuvre qu'il accomplit ne sont pas en principe gouvernés par des 
règles déjà établies, et ils ne peuvent pas être jugés au moyen d'un jugement 
déterminant, par l'application à ce texte, à cette oeuvre de catégories connues. Ces 
règles et ces catégories sont ce que l'oeuvre ou le texte recherche. L'artiste et 
l'écrivain travaillent donc sans règles, et pour établir les règles de ce qui aura été 
fait. De là que l'oeuvre et le texte aient les propriétés de l'événement..."(Lyotard 
1986: 31). 
 
Evenals in de teksten van de filosoof die Lyotard voor ogen staat, worden in het 
werk van postmoderne kunstenaars op zelfreflexieve wijze de eigen regels 
gegenereerd. 
 Teneinde te kunnen spreken/schrijven zonder in de oppositionele logica van 
de metafysica te vervallen of over schilderen te kunnen denken zonder verstrikt te 
raken in de antinomieën van het kunsttheoretische debat verheft Lyotard zowel 
filosoferen als schilderen - en daarmee in feite iedere andere kunstactiviteit - tot een 
ontregelende èn regulerende of regelgevende gebeurtenis. Ik meen hier de 

 
402 Zie daartoe o.a.: David Carroll, Paraesthetics. Foucault. Lyotard. Derrida (1987): "This book is about theory and its limitations. It is not, 

however, an anti-theoretical book, a book 'against theory', as seems to be the rage today". Het zijn de genoemde denkers "whose awareness 

of the limitations of theory has led them not to reject theory but rather to work at and on the borders of theory in order to stretch, bend, or 

exceed its limitations. (...) The principal argument of this book is that this cannot be done if one ignores the crucial role given to the questions 

of art and literature in the critical strategies of Foucault, Lyotard and Derrida"(Carroll 1987: xi). 
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nietzscheaanse beweging van de waardeloze en waardescheppende daad te 
herkennen.  
 Hoe kunst-matig denkt en schrijft Lyotard? Hij traceert, gegeven zijn mede 
uit de kritiek op bewustzijnsfilosofische aporieën voortgekomen taalfilosofisch 
perspectief, een grondeloze en afgrondelijke gebeurtenis in de taal. Met de her-
denking van de bewustzijnsfilosofische problematiek van het verhevene wordt 
impliciet ook die van een epistemologische, of zoals dit bij hem heet: een meta-
fysische aporie herdacht. De aporie wordt dus niet weggenomen, maar getrans-
formeerd tot een aporetische spanning. Deze wordt nu getoonzet in schriftuurlijke 
schijnbewegingen, waarin de onoplosbare dynamiek van het empirische en het 
transcendentale - of van de feitelijke gebeurtenis en de legitimering - op twee 
manieren doorwerkt. Op intra-talige wijze als een geschil tussen descriptieve en 
prescriptieve uitspraken: "une 'abîme' (...) sépare toute phrase déscriptive, y compris 
le métalangage critique de la déduction, de la phrase préscriptive"(Lyotard 1983: 
180). Op extra-talige wijze in zoverre denken/spreken zich altijd geconfronteerd 
weet met iets ondenkbaars/onuitspreekbaars. In een 'als-ob', dat wil zeggen: in een 
fictionerende beweging wordt deze kloof overbrugd: "le 'comme-si' est le nom 
générique de ce différentiel"(Lyotard 1983:181). De 'passage', die in deze 
zelfbewuste schijnbeweging wordt geforceerd, blijkt onder invloed van een 
herlezing van Heideggers werk een dubbelfiguur, waarin opheffing en een ont-
zettende ervaring van het verhevene steeds in elkaar overgaan. Ze oscilleren. 
  Lyotards interpretatie van het verhevene is echter dubbelzinnig. De toepas-
sing van dit begrip in zijn werk heeft een ontwikkeling doorgemaakt die nauw 
samenhangt met de teksten die hij herleest. Rond 1980 wendt hij zich tot Kants 
Kritik der Urteilskraft en situeert hij het sublieme moment nog in de Ideeën. 
Eenmaal vertaald naar het domein van de zinnen komt de doorwerking van het 
sublieme in de taal op het volgende neer. De onlust die opkomt, zodra de taal (als 
instantie van de verbeeldingskracht) tekort schiet iets groters en dynamischers te 
vatten, wordt omgezet in een lust tot het uitvinden van nieuwe idiomen, waarin wel 
uitdrukking gegeven kan worden aan deze overmacht. Kants postulaat van een 
sensus communis wordt letterlijk ver'taald' naar een vanuit een principiële dissensus 
ervaren noodzaak nieuwe idiomen te ontwikkelen.  
 Na 1983, met name door een herlezing van Burke en Heidegger wordt het 
sublieme pas het gebeuren of de gebeurtenis, waarvan in het eerste citaat sprake is: 
een dynamisch hier en nu. Lyotards aandacht daarvoor is mede gewekt door Barnett 
Newmans essay "The Sublime is Now"(1948). In de teksten die erna verschijnen 
werkt hij deze nieuwe invulling van sublimiteit als een gebeurtenis verder uit. 
Uiteindelijk spitst hij dit evenementiële aspect toe op de receptie van een materiële 
presentie in de kunst. Deze 'ästhetisch-ontologische Präsenz' van het werk1 wordt de 
(af)grondslag van wat hij ten slotte zijn 'immaterialistisch materialisme' zal 
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noemen.403

 
In de bespreking van de aporie is Foucaults werk enigszins op de achtergrond 
geraakt. Eenmaal beland op dit punt van de analyse is het echter instructief om zijn 
bewoordingen over de gebeurtenis nog eens in herinnering te roepen. Wat in de 
teksten en discussies, die hij in de zeventiger jaren heeft geschreven en gevoerd, 
onmiddellijk in het oog springt, is een nagenoeg identieke terminologie en 
thematiek. Reeds in het voorwoord van zijn L'archéologie du savoir en in zijn 
inaugurele rede wordt een notie van 'gebeurtenis' ontwikkeld, die voortvloeit uit een 
geschiedfilosofische inzet: de oriëntatie op de discontinuteit. Ook het door Lyotard 
beoogde immaterialistische materialisme is reeds als een programmatische inzet in 
Foucaults inaugurele rede terug te vinden. Meent Lyotard dat het gebeuren van de 
zin slechts vanuit de feitelijke zin kan worden afgeleid, Foucault stelde toentertijd 
dat een gebeurtenis zich slechts in de gevolgen - mag hieraan worden toegevoegd: in 
de receptie? - manifesteert. Deze - immaterialistisch-materialistische (Lyotard), 
'superieur'-empiristische (Deleuze) of 'gelukkig' positivistische (Foucault) - visie 
geeft Foucault in, "que la philosophie de l'événement devrait s'avancer dans la 
direction paradoxale du premier regard d'une matérialisme de l'incorporel"(Foucault 
1971: 60). 
Vanuit deze foucaultiaanse invalshoek wordt wellicht duidelijker, waarom Lyotard 
het evenementiële aspect thematiseert als het niet-representeerbare, het niet-begrips-
matige, dat eigen zou zijn aan de ervaring van het sublieme. In zijn libidinale 
filosofie had hij een dergelijke 'instantie' omschreven als een krachtenveld. De latere 
zelfkritiek op Économie libidinale als een te affirmatieve schriftuur die geen enkel 
ethische imperatief meer toelaat en waarin derhalve de problematiek van de 
rechtvaardigheid wordt genegeerd, noodzaakt Lyotard de rechtvaardigheid elders op 
te sporen. In zijn paradoxale materie-'begrip' dient zich een nieuwe gestalte van de 
als libidinale krachten omschreven extra-discursiviteit aan. En het is dan ook in dit 
begrip dat de door mij bij Lyotard waargenomen esthetisering van de aporie 
culmineert. Dat de term 'aisthesis' met deze materie in verband wordt gebracht, duidt 
erop dat het evenals bij Deleuze om ontvankelijkheid en om receptie gaat. Om dit te 
verduidelijken dient de transformatie die de term 'esthetisch' geleidelijk aan heeft 
ondergaan te worden opgespoord: 
 
 "Lyotards explizite Abneigung gegen die Idee des Ästhetischen betrifft das 
Ästhetische als subjektiv kontrollierte Repräsentation des Realen. Nichts spricht 
dagegen, einen Begriff des Ästhetischen vorzuschlagen, der Lyotards Insistieren auf 
dem Nicht-Identischen und der Nicht-Kommunikabilität als Voraussetzung allen 
Denkens teilt". 

 
404 Dit inzicht geeft Lyotard in 1985 samen met Thierry Chaput gestalte in de in het Centre Pompidou opgestelde tentoonstelling Les 

Immatériaux.  
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Een dergelijke esthetiek stelt het niet-representeerbare centraal en verbindt het 
produktieve en receptieve element van kunstpraktijken in een schriftuur. 
 
 "Die Anwendungsfälle einer Kunst der Rezeption liegen in der Fallinie des 
Lyotardschen Ästhetikbegriffs, der Nicht-Identität von Repräsentation und 
Sprechen. Deren Voraussetzungen heben die Divergenz von Produktion und 
Rezeption auf".(Reck 1991: 141/42)404 
 
1.2 Aisthesis en pathos 
 
Filosoferen in lyotardiaanse zin laat dus eveneens het evenementiële aspect op-
lichten, dat bij uitgesproken neo-nietzscheanen als Foucault, Deleuze en Derrida 
zo'n vooraanstaande rol speelt. Via een taalfilosofische transformatie is het denken 
van het gewraakte subject uit de libidinaal-economische periode, waarin het 
libidineuze lichaam het denken ondergraaft, tot een zelfondermijnende activiteit 
geworden. Zijn motivatie ontleent het in technische zin aan een extra-discursieve 
instantie die vanuit een specifieke gevoeligheid of ontvankelijkheid wordt 
'waargenomen'. Dat Lyotard voor deze gevoeligheid de term aisthesis gebruikt, is in 
het licht van zijn langdurige belangstelling voor avant-gardistische kunstpraktijken 
niet verwonderlijk. Precies het aistheton, dit zinnelijk/zintuiglijk gegevene "est un 
événement"(Lyotard 1993a: 207). Daarin stemt het met Deleuzes "être même du 
sensible" overeen. 
 Aanvankelijk is er ook in Lyotards aisthesis-begrip een in negatieve zin 
ambivalent aspect te onderkennen. Tussen 1988 en 1993 ondergaat deze notie een 
kwalitatieve verandering. In Heidegger et les 'juifs'(1988) wijst hij erop, dat 
Adorno's esthetiek voortkomt uit een noodzaak uiting te geven aan "une esthétique 
de l'"après-Auschwitz"'. Dit is een esthetiek waarin "la question du désastre" 
resoneert in de vraag "de l'insensible" of "de l'anesthésie"(Lyotard 1988b: 77). 
Vervolgens wordt er een verband gelegd tussen de aisthesis en de pathos, waarbij de 
aisthesis dat wordt ontzegd wat ik hiervoor als haar kern heb opgevat: pathos. Heette 
het eerst nog dat "l'aisthesis ne peut que refouler la vérité du pathos..."(Lyotard 
1988b: 66), even verder treedt een accentverschuiving op: 
 
 "C'est la défection que le sublime est l'émoi, défection qui ne peut pas se 
faire sentir par aisthesis, mais seulement par pathos. Une passibilité insensible, une 
anesthésie donc mais qui laisse l'âme offerte à une affection plus 'ancienne' que les 
données de la nature, et qu'aucune imitation par forme et figure n'égalera"(Lyotard 
1988b: 78). 

 
405 Hans Ulrich Reck, "Der Betrachter als Produzent?" in: Welsch/Pries 1991: 141/2. 
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Pathos blijkt een niet-zin(tuig)lijke lijdzaamheid, een anesthesie. Zolang esthetiek 
een synoniem is voor een kunst die zich op het schone richt, ontbeert het te enen 
male deze pathos. Kunst die de ervaring van het verhevene, dat wil zeggen een 
zekere anesthesie doet resoneren, vermag echter precies dat wat ik heb trachten aan 
te tonen: "Ce que l'art peut faire, c'est se porter témoin non du sublime, mais de cette 
aporie de l'art et de sa douleur. Il ne dit pas l'indicible, il dit qu'il ne peut pas le di-
re"(Lyotard 1988b: 81). 
 Als kunst van deze aporie getuigt, dan hebben we ook bij Lyotard met een 
esthetische vorm van de aporie te maken. In de teksten na 1988 krijgt het aisthesis-
begrip een meer pathetische lading en wordt het aan de schriftuur verbonden. 
Lyotard geeft in het laatste artikel van Moralités postmodernes (1993) getiteld 
"Anima minima"2 de ontwikkeling van zijn begrippenapparaat als volgt aan: "sujet 
→ pensée-corps → anima": 
 
 "Or la sensation est aussi l'affection que 'le sujet' - il faudrait dire: la pensée-
corps, je l'appellerai: anima - éprouve à l'occasion d'un événement sensible. Vraie ou 
fausse, l'aisthesis modifie immédiatement l'anima, déplaçant sa disposition (son 
hexis) vers le bien-être ou le mal-être"(Lyotard 1993a: 204). 
 
Lust en onlust zijn de effecten van een pathos, zoals het bij Nietzsche heet, die 
blijkbaar door Lyotard als 'aisthesis' wordt gekwalificeerd. "L'aistheton arrache 
l'inanimé aux limbes où il inexiste..."(Lyotard 1993a: 205/6). Het denken wordt in 
de waarneming letterlijk geaffecteerd: het wordt zowel actief als passief beroerd. 
Het ontwikkelt zich vanuit "la faculté d'être affecté"(Lyotard 1983: 40). In deze 
ontvankelijkheid is dat te herkennen, wat Kant aan het begin van zijn Kritik der 
reinen Vernunft in zijn transcendentale esthetiek "Die Rezeptivität der Eindrü-
cke"(B74/A50;III.97) noemt, zij het dat het door Lyotard herdacht is vanuit de 
'Wirkungsgeschichte' van de thematiek van het reflexieve oordeel van de Kritik der 
Urteilskraft. Deze receptiviteit wordt reeds in zijn eerste Kant-aantekening in Le 
Différend onder vuur genomen. Zodra we er evenals Kant vanuitgaan, dat "nul objet 
n'est donné à l'esprit que par la sensation"(Lyotard 1983: 96), moeten we immers 
wel een 'réceptivité' vooronderstellen.405 De onmiddellijkheid van het gegevene die 
bij Kant wordt verondersteld, is voor Lyotard, evenmin als dit voor Hegel het geval 
was, acceptabel: veronderstelde deze onmiddellijkheid voor Hegel reeds een 'weten', 
in Lyotards zinnenfilosofie verwijst zij naar een 'destinateur' en een 'des-
tinataire'(Lyotard 1983: 97), terwijl het vermogen om beroerd te worden het 
zintuiglijk gegevene tot een 'quasi-phrase' of 'phrase matière'(Lyotard 1983: 97) 

 
407 De verstrooidheid van de aandoeningen die nog niet door schemata en begrippen geïdentificeerd en getotaliseerd zijn, vergelijkt Lyotard 

zijdelings met 'la féminité'(Lyotard 1983: 96), wat zijn in hoofdstuk 10 vermelde kritiek op het oppositionele denken en de totalisering nog eens 

benadrukt. 
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maakt. Zo legt Lyotard vanuit zijn taalfilosofisch perspectief de niet doordachte 
vooronderstellingen bij Kant bloot zonder de oplossing van Hegel te accepteren.406 
Wat aan de zin 'vooraf' gaat - het gebeurlijke van de zin - blijft een functie van de 
zin, een 'phrase-affect' of een 'quasi-phrase'. Het evenementiële in een tweede, in een 
'meta'-zin te vatten waardoor - zoals in het geval van een uitspraak als 'ik lieg' - een 
paradox ontstaat, is bij Lyotard onmogelijk: "La phrase considérée comme occuren-
ce échappe aux paradoxes logiques auxquels les propositions sui-référentielles 
donnent lieu"(Lyotard 1983: 101). 
 De in de confrontatie met het verhevene of sublieme opgeroepen wisseling 
van lust- en onlustgevoelens wordt nu de "aisthesis, Empfindung", die in zich 
gespleten is: "elle est à la fois un état affectif (plaisir ou peine) et le signe de cet 
état"(Lyotard 1990a: 202/3)407. De zin en dat wat de zin 'fundeert', dienen zich 'tege-
lijkertijd' aan. Dat dit een andere tijdsnotie, een zekere 'ongelijktijdigheid' 
impliceert, zal in het laatste hoofdstuk worden verduidelijkt.  
 Lyotard introduceert in de Leçons sur l'Analytique du sublime (1991)408 ter 
verduidelijking van deze spanning het neologisme tautégorique. Van een tautegori-
sche kwaliteit van de reflectie gaat een oppositie-ontwrichtende werking uit. Zo 
vallen referentialiteit en legitimiteit in deze term beide samen: "l'identité de la forme 
et du continu, ou de la 'loi' et de l''objet', dans le jugement réfléchissant pur tel que 
nous le livre l'esthétique"(Lyotard 1991: 26). Het object en de wetmatigheid of in 
een kantiaanse, nog metafysisch geladen terminologie: het empirische en het 
transcendentale vallen samen. Foucault bracht dit reeds in een negatief-kritische 
inzet als de (af)grond van de moderne episteme naar voren en Deleuze smeedde als 
antwoord op Hegel deze dubbelfiguur om tot een nieuw soort empirisme. Bij 

 
408 In de beginzinnen van de Phänomenologie des Geistes - systematisch daar waar het in letterlijke zin om esthetiek gaat: in de zintuiglijke 

zekerheid en de waarneming - werpt Hegel op: "das Wissen, welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein 

als dasjenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder 

aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern und von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten"(H3.82). 

De onbegrensde 'Fülle' van de zintuiglijke indrukken is dan wel geen waarheid, maar toch zeker het meest waarachtige, omdat ze niet zozeer 

zegt wat iets is, maar vooral: "es ist"(H3.82) of "die Sache ist; und sie ist, nur weil sie ist"(H3.83). Of in Lyotards termen: niet het quid, maar 

het quod, niet de uitspraak, maar het gebeurlijke ervan. Dit bij Hegel onmiddellijk in een dialectisch proces opgenomen moment herdenkt 

Lyotard zonder dat hij tot het 'Resultat', dat wil zeggen de opheffingsbeweging overgaat. (Deze beweging wordt ook in het laatste hoofdstuk 

te bespreken problematische 'Jetzt' uitgedrukt, dat later door Derrida in een bespreking van een voetnoot bij Heidegger als een aporetisch 

moment wordt herdacht). In zijn Hegelaantekening vertaalt Lyotard Hegels problematiek in zijn zinnenfilosofie, waaruit blijkt dat Hegel 'selbst' 

verschillende posities tegelijk inneemt - "référent, sens et destinaire"(Lyotard 1983: 138) - wat Hegel in staat stelt om allerlei tegenspraken te 

creëren, die hij vervolgens als argument aangrijpt voor het bewijs van een alomtegenwoordige dialectische beweging. 

409 Zie: "L'inarticulé ou le différend même" in: Michel Meyer & Alain Lempereur (red.), Figures et conflits rhétoriques (1990), pp. 201-207. De 

notie van het ongearticuleerde ontleent Lyotard waarschijnlijk aan Lacan met wiens werk hij, zoals eerder opgemerkt, zich in het midden van 

de tachtiger jaren weer intensiever gaat bezighouden. Zie: Lyotard 1994: 99. 

410 Het gaat hier om een zeer grondige analyse van de paragrafen over het verhevene in Kritik der Urteilskraft. Lyotard laat aan de hand van 

Kants analyse nauwgezet zien hoe filosoferen zich niet meer van een bepalend oordeel, maar van een reflexief, met name een esthetisch 

reflecterend oordeel bedient dat begripsmatig onbepaald blijft. 
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Lyotard wordt dit samenvallen in en als een 'sentiment' ervaren, dat "ne peut être 
identifié à lui-même par lui-même (...) il se signale lui-même, il est tautégorique 
dans le moment où elle advient"(Lyotard 1990a: 203).  
 Het denken voelt zichzelf, terwijl het denkt. Deze affectiviteit wordt geher-
definieerd als phrase-affect. Het denken is slechts in zijn werkingen ervaarbaar als 
een "suspendre ou interrompre les enchaînements". Deze 'virtuele' zinnen zijn 
ongearticuleerd: "Inarticulée signifierait: cette phrase ne présente pas un univers de 
phrase; elle signale du sens; ce sens est d'une seule sorte, plaisir et/ou peine"(Lyo-
tard 1990a: 202). De sublieme aandoening als oscillatie van lust en onlust wordt als 
'phrase-affect' gesignaleerd. Via een taalfilosofische transformatie is de conceptu-
aliteit van het gewraakte subject uit de libidinaal-economische periode, dat dan nog 
door de krachten van het libidineuze lichaam wordt doorkruist en ondergraven, tot 
een zelfondermijnende activiteit geworden. Of nogmaals in het licht van de 
legitimiteitsproblematiek: het geaffecteerde denken is zich zijn eigen 'condition' in 
dubbel opzicht 'bewust' zonder dat dit direkt begrip oplevert. Zo kan het denken 
zichzelf genieten of aan zichzelf lijden. Het kritische denken meent echter nog zijn 
eigen mogelijkheidsvoorwaarden te doordenken, omdat het  
 
 "dispose, dans sa réflexion, dans l'état où la met telle synthèse non encore as-
signée, d'une sorte de pré-logique transcendentale. Celle-ci est en réalité une 
esthétique puisqu'elle n'est faite que de la sensation qui affecte toute pensée actuelle 
en tant qu'elle est simplement pensée, la pensée se sentant penser et se sentant 
pensée, ensemble"(Lyotard 1991: 48). 
 
Het is vanuit een 'heuristique', die als dubbelfiguur van dit tautegorisch aspect 
fungeert, dat "il vient transformer en paradox legitime l'apparante aporie d'une 
pensée, la pensée critique, qui peut anticiper ses a priori"(Lyotard 1991: 48). De 
metafysische aporie wordt getransformeerd in een spanning die nog aporetisch is, 
maar nu een esthetisch karakter krijgt. 
 Mijns inziens wordt bij Lyotard de transformatie van de epistemologische 
aporie het duidelijkst: vanuit een esthetische inspiratie wordt de aporie van de 
metafysica getransformeerd in dat wat ik een esthetische aporie noem. Het 'denken' 
dat zich deze 'eigen' maakt, is geen zelffunderende arbeid van een autonoom subject 
meer. Het is zich 'bewust' van een ontregelend 'geweld', dat zich van buitenaf 
opdringt.  
 
1.3 Passibilité: denken en pathos 
 
Ondanks Lyotards verzet tegen Nietzsche, ingegeven door de heideggeriaanse 
interpretatie van Nietzsche als de laatste metafysicus, werken in zijn latere 
zinnenfilosofie veel nietzscheaanse elementen door. De onoplosbare spanning, die 
hij in zijn kritiek op Hegel bij Kant herkent, krijgt in Économie libidinale een 
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centrale rol toebedeeld. Niet alleen de term 'tensor' die hij in tegenstelling tot het 
theatrale teken dat slechts representeert invoert, getuigt daarvan, ook het 
ontologische primaat van de 'tension' van libidinale krachten toont dit.3

 Later keert mijns inziens het aspect van de nietzscheaanse pathos als 'Rezep-
tions-ästhetisch' moment terug. Lyotard doopt de ontvankelijkheid voor dit geweld 
met de term passibilité. Reeds in Économie libidinale worden de eerste contouren 
van deze notie geschetst. Maar daar heet het 'passivité'(Lyotard 1974: 307) en gaat 
het nog om de onbemiddelde schakelingen van energieën die het lichaam 
doorkruisen. In Le Différend bespreekt Lyotard Plato's paralogismen als 'Vernunft-
interne' varianten van de aporie. Dan introduceert hij het neologisme 'passibilité': 
"elle (Plato's paralogische operaties: métabolè, mimèsis, peithô; ho) présuppose chez 
le destinataire une passibilité, une patheia, une capacité d'être affecté, une capacité 
métamorphique..."(Lyotard 1983: 40/1). Dat in de eerder genoemde passage uit 
Économie libidinale eveneens gesproken wordt over 'leur force métamorphique' is 
een indicatie voor het genealogische verband tussen 'passivité' en 'passibilité'. 
Bovendien klinkt een verwante deleuzeaanse thematiek erin door. De 'sensibilité' 
van La condition postmoderne wordt getransformeerd tot 'passibilité'. Dat evenals in 
de 'condition' de quasi-transcendentale 'possibilité' in dit neologisme meeklinkt, 
berust, zo mag duidelijk zijn, niet op toeval: feitelijke toestand en 
mogelijkheidsvoorwaarde, een empirisch aspect en een transcendentaal aspect gaan 
beide in dit quasi-begrip op. 
 De nietzscheaanse pathos als dissonantie wordt in L'Inhumain eveneens in 
navolging van Heidegger met een ethische tonaliteit in verband gebracht. Zo speelt 
Lyotard in "L'obédience" de subtiele overgangen tussen toonkunst en gehoorzaam-
heid uit: het ongehoorde van het toonmateriaal - met timbre en nuance als artistieke 
pendanten van het zin-affect - dwingt de luisteraar zijn oor te lenen en in die zin 
gehoorzaam te zijn. De toon is een 'sentiment d'occurence': een presentie in de zin 
van een kantiaanse Darstellung. 
 Hieruit mag blijken dat 'passibilité' niet louter dociele passiviteit, maar een 
alerte, actieve ontvankelijkheid is, "une passivité que j'aimerais bien traduire par 
passibilité"(Lyotard 1988a: 190). Categoriaal gezien vindt hier weer een ont-
wrichting plaats. De aristotelische oppositie tussen actief en passief - in ethisch 
opzicht: tussen interventie en onderwerping - wordt op tweevoudige wijze 
doorkruist: "... cette opposition actif/passif présuppose la passibilité en n'est de toute 
façon pas ce qui est en cause dans la réception des oeuvres d'art"(Lyotard 1988a: 
127). 'Passibilité' is evenmin het tegendeel van 'impassibilité'.(Lyotard 1988a: 
129)409 Lyotard stelt, impliciet verwijzend naar Habermas, dat communicatie in de 

 
412 In het artikel over de meta-taal en feminisme wordt deze term gebruikt in de betekenis van 'onbewogenheid', 'ongevoeligheid' en 

'onvermogen tot lijden'. Zie: Lyotard 1977: 218. 
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gebruikelijke zin van het woord pas mogelijk is, als deze 'passibilité' als receptiviteit 
wordt voorondersteld: "La passibilité comme possibilité d'éprouver (pathos) suppose 
une donation"(Lyotard 1988a: 121). Het denken wordt van buiten af beroerd door 
iets wat het pas later articuleert. Dat er volgens Lyotard een analoge 'activiteit' in de 
filosofie waarneembaar is, blijkt uit zijn verwijzing naar een "passibilité à l'écritur-
e"(Lyotard 1988a: 213): 'schriftuur' is een omcirkeling, een om-schrijving van een 
nimmer representeerbare 'ruimte'. De thematiek van het sublieme blijkt ook in de 
ontvankelijkheid verdisconteerd te zijn.  
 Ten slotte wordt het onarticuleerbare of onuitsprekelijke in verband gebracht 
met het ding dat, nogmaals, eerder lacaniaans dan heideggeriaans gekleurd is. 
Lyotard kenschetst het als een letterlijk 'in-fans' (het on-mondige, nog niet 
sprekende, sprakeloze). In de context van L'Inhumain houdt dit een positieve vorm 
van onmenselijkheid in: "If there is passibilité then there is infantia which I would 
also call La Chose"(Lyotard 1994: 106). Dat een aporetische spanning ook de talige 
uitdrukkingen van deze 'passibilité' blijft bepalen en dat dit op het niveau van het 
bewustzijn en de subjectiviteit een zelfondermijnende werking inhoudt, blijkt uit 
kernachtige uitdrukkingen als "un vouloir ne pas vouloir" waarin, evenals bij 
Nietzsche, een onmogelijk categorisch imperatief wordt getoonzet. 
 
1.4 "Esthetisering" van het denken? 
 
Hoe staat deze 'esthetisering' van het denken, die na 1983 zo sterk op de voorgrond 
treedt, in verhouding tot Lyotards vroegste (post)moderniteitskritiek? Is daarin deze 
esthetisering retrospectief te herkennen? De door Welsch op epistemologisch vlak 
geconstateerde esthetisering hangt naar mijn mening samen met Lyotards these van 
de Grote Vertellingen en met de houding die ten overstaan van deze overspan-
nen(de) filosofieën kan worden aangenomen. Deze Vertellingen zijn door hun eigen 
geschiedenis geproblematiseerd. Door de distantie, die door deze problematisering 
van vermeende waarheden is ingesteld, zijn 'postmoderne' individuen in staat de 
totaliserende inwerking ervan 'waar' of voor 'waar' te nemen. Na Nietzsche is iets 
soortgelijks gebeurd. Zodra de 'Hinterwelt' als een schijnbeweging wordt 'ont-
maskerd', wordt het voor de denker mogelijk een positie ten aanzien van een 
dergelijke gefixeerde fictie in te nemen. Hij wordt als het ware dat gewaar wat 
daarvoor, gegeven de verholen onto-theologische geladenheid van deze waarheden, 
door een vanzelfsprekendheid de samenhang van het denken waarborgde. Maar het 
'uitzicht' op de Ver-tellingen slaat onvermijdelijk terug op de vooronderstellingen 
van degeen die zelf 'waarneemt'. De esthetisering van het denken betreft dus niet 
alleen de ontregeling van De Waarheid, maar opent ook het zicht op de 
afgrondelijkheid van het denken van de criticus zelf. Dit is geen 'meta'beweging, 
maar een 'hyper'kritische terugslag of reflectie. Lyotards filosoferen is daarom 
esthetisch omdat hij, als hing hij boven een afgrond, vanuit een grondeloze of 
afgrondelijke positie, de Grote Vertellingen waarneemt zonder zelf weer een Grote 
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Vertelling te presenteren. 
 Ondanks zijn afwijzing van het nietzscheaanse gedachtengoed als metafy-
sisch aporetisch, blijft denken voor Lyotard zelfondermijnend: "penser est question-
ner toute chose, y compris la pensée, et la question, et le processus"(Lyotard 1988a: 
85). Betekent "porter témoignage de cet abîme qu'est le temps dans sa venue"(Lyo-
tard 1988a: 85) niet tevens, dat zijn denken zich 'grondt' in een esthetische ervaring, 
een fysieke waarneming van een niet-denkbare tijd, waarvan ook bij Deleuze sprake 
is? Maar, zo zou een tegenwerping kunnen luiden, wordt filosofie daarmee dan niet 
opnieuw tot contemplatie, zoals bij Plato, of tot louter beschouwelijkheid als 
theoreia zoals bij Aristoteles? En verliest het daardoor niet precies die ethisch-
politieke impact die het in de moderne tijd kreeg toegedicht, toen de wereld niet 
alleen verklaard, maar eveneens veranderd moest worden? 
 Lyotard lijkt een dergelijke esthetisering inderdaad te verwerpen. Hij blijkt 
ten aanzien van de term 'esthetiek' soms zelfs een modernistische opvatting op na te 
houden: esthetiek als een vorm van representatief denken. Dat zet hem in Que 
peindre? Adami Arakawa Buren (1987) aan niet zozeer over de dood van de kunst 
alswel over die van de esthetiek te spreken: "ce qui meurt tandis que la peinture se 
fait pensée, ce n'est pas la peinture, ni l'art, qui se portent bien, mais l'esthétique"(L-
yotard 1987: 13). Nu wordt duidelijk, dat bij De Duve de esthetica nog gelding 
heeft, zolang zij het oordeel over het schone en zijn antinomieën centraal blijft 
stellen. Komt het sublieme echter in het centrum van de esthetische belangstelling te 
staan, dan komt in ieder geval aan de esthetica in modernistische zin een eind. 
Evenals de kunst sterft zij slechts binnen een specifieke conceptie van de 
geschiedenis. Lyotards postmoderne perspectief richt zich uiteindelijk op een 
levende, materiële kern die door iedere begripsmatige bepaling en haar 
ontkenningen heen blijft 'insisteren'. 
 Met dit in zijn achterhoofd wijst hij op het gevaar dat besloten ligt in een 
denken, dat zich voor de ontwrichtende werking van de Ideeën, van idealen heeft 
afgesloten: "L'esthétique est le mode d'une civilisation désertée par ses 
idéaux"(Lyotard 1993a: 199). Hij lijkt mijn interpretatie van zijn werk te weerleg-
gen, wanneer hij onder de verschillende gestalten die deze esthetisering kan aanne-
men tevens de volgende rekent: "auto-référentialisme, auto-affection, auto-con-
struction"(Lyotard 1993a: 200). Maar het feit dat hij de menswetenschappen als de 
wetenschappelijke pendant van deze 'aporieën' aanmerkt, biedt uitkomst. Blijkbaar 
staat het 'auto' voor al die bewegingen, die een reeds door Foucault in zijn vroege 
werk gekritiseerde zelfgenoegzaamheid van het subject - "hédonisme, narcisme" - 
tot haar excessieve hoogte voeren. Aporie en esthetica zijn voor Lyotard gestalten 
van het menswetenschappelijke vertoog. Dit werd door Foucault afgewezen, omdat 
het blind zou zijn voor een aporetische spanning. Lyotard wijst het humanisme dat 
de menswetenschappen schraagt, in L'Inhumain eveneens af.4
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 Als we de transformatie van beide termen meedenken, vervallen 'aporetisch 
denken' en 'een esthetisering van het denken' niet, zoals Lyotard meent, tot deze in 
pejoratieve zin 'esthetische' bezigheid, tot een indifferente beeldende beschouwelijk-
heid: 
 
 "Il y a des signes que la philosophie aussi est infectée par le poison de 
l'esthétique, au point d'espérer trouver en lui le remède à sa déception. Elle puiserait 
dans l'esthétique la consolation de garder le contact avec la réalité. Si la réalité 
s'esthétise, la philosophie fera de l'esthétique, ou même elle se fera esthétique, et elle 
restera la fille de son temps"(Lyotard 1993a: 201).410  
 
Van een dergelijke, oppervlakkige esthetisering zegt hij: "c'est là pure niaiserie". De 
transformatie van de kwaliteit 'esthetisch' en de accentuering van de receptieve 
elementen zouden een andersoortige esthetisering van Lyotards denken van een 
sterilisering kunnen vrijwaren. Zijn denken blijft juist door de constitutieve werking 
van een 'aisthesis' en door een 'passibilité' ge'inter-esseerd': het is betrokken op en bij 
datgene waardoor en waarvan het beroerd wordt. Daarom gaat het niet meer om 
esthetiek in de zin van het smaakoordeel over het schone, dat immers per definitie 
belangeloos en vormgericht is. Wel is het een esthetiek van een subliem gevoel, van 
een geaffecteerd worden door het vormloze, het Vreemde, het Andere. Door deze 
ambivalente beroering van buitenaf raakt de denker aanvankelijk in zichzelf 
verstrikt. Deze gewelddadige ervaring maakt dat, als er sprake is van een 
esthetisering, deze niet in de zin van een onthechte beschouwelijkheid kan worden 
opgevat, die louter en alleen omwille van zijn eigen vormelijkheid of 
regelgeleidheid wordt genoten. Deze esthetische ervaring maakt denken tot een 
zelfondermijnende onteigening. De denker wordt dus niet tot dichter: 
 
 "Je n'en conclus nullement que l'actualité de l'esthétique exigerait du 
philosophe qu'il se fasse artiste en écriture, c'est-à-dire poète. Il importe au contraire 
qu'entre poème et mathème, comme dit Alain Badiou, ou plutôt dans la trame de l'un 
et de l'autre, une écriture réflexive s'obstine à interroger sa propriété et, par là même, 
à s'exproprier sans cesse"(Lyotard 1993a: 209). 
 
In deze 'onteigening', die door een 'tussen' wordt getoonzet, klinkt een mystieke 
kwaliteit door die kenmerkend is voor het differentiedenken. Zij is tevens 
constitutief voor de door mij beoogde esthetisering: "Penser, écrire, c'est, à notre 
sens, porter témoignage pour le timbre secret"(Lyotard 1988a: 214). Ge-tuigenis 
afleggen - om deze evangelische, enigszins problematische metafoor maar even over 
te nemen - betekent veeleer "que l'oeuvre ainsi promue soit redéfaite, déconstruite, 
désoeuvrée, déterritorialisée, par le travail de penser encore, et par la rencontre 

 
414 Jean-François Lyotard, Moralités postmodernes (1993). 
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égarante d'une matière ..."(Lyotard 1988a: 214/5). Het getuigenis afleggen van het 
geschil(Lyotard 1983: 11/30) wordt na de invloed van Heidegger een getuigenis 
afleggen van een geheim timbre. 
 Wordt filosofie literatuur? Of is deze vorm van filosoferen, waarin het leven 
resoneert, verwant met literatuur? Cornelis Verhoeven omschrijft filosoferen reeds 
in 1972 in soortgelijke termen. 
 
 "Denken kan voortkomen uit de gewaarwording dat we in een knoop terecht-
gekomen zijn. Het is een al te triomfalistische en hautaine opvatting van de filosofie 
te menen dat zij te verheven is voor de levensproblematiek. Zij is daarvoor evenmin 
te verheven als voor het praktisch nut. Zij staat er misschien even machteloos tegen-
over, maar zij hoeft er ook niet als machtig instrument te zijn. Zij is er op de eerste 
plaats als expliciete uitspraak over de situatie, als verwoording. In dat opzicht is zij 
verwant met de literatuur of is zij zelf literatuur bij uitstek. De filosofie heeft een 
soort therapeutisch nut door ons bewust te maken van de problematiek waarin wij, 
eventueel zonder ons toedoen, zijn verwikkeld. Dit geeft ons geen macht, maar helpt 
ons de grens van onze macht te leren zien. Levensproblematiek houdt verband met 
onze onmacht en passiviteit."(Verhoeven 1972: 91) 
 
Heideggers invloed is hieraan niet vreemd. Een verwijzing naar Derrida doet 
vermoeden dat bij Verhoeven de thematiek van een esthetische ervaring van het 
denken vanaf zijn vroege teksten een belangrijke rol heeft gespeeld.411

 
 "De levensfilosofie heeft niet de pretentie een actief hanteerbaar instrument 
te zijn, waarmee levensproblemen worden opgelost. Zij is eerder een explicatie van 
onze betrekkelijke onmacht. (...) Op een negatieve manier bewijst dan de filosofie 
haar nut door iets wat erger is dan filosofie te voorkomen of door een aanvaarding 
van het leven voor te bereiden. (...) Derrida (...) omschrijft de filosofie resoluut als 
een garantie tegen de waanzin, vlak bij de waanzin zelf als tegengif geconstrueerd. 
Om niet al te zenuwachtig te worden, zal de een gaan filosoferen, de ander nagelbij-
ten."(Verhoeven 1972: 91/2) 
 
Door het belang van een esthetische ervaring van het denken  
 
 "kan de filosofie wel 'pathologisch' worden genoemd en misschien ook wel 
in een andere, meer moderne zin. (...) En waar de grenzen tussen activiteit en pas-

 
415 In Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school (1973) verkent Verhoeven de grens tussen filosofie en literatuur vanaf de andere zijde: onder 

de moderne parafilosofen schaart hij naast Belcampo, Koolhaas en Mulisch een groot aantal minder bekende auteurs. De esthetische 

ervaring wordt in een van zijn meest recente boeken als alerte beschouwelijkheid getypeerd: Alleen maar kijken. Essays over de mens als 

toeschouwer (1992). 
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siviteit ook precies liggen, en hoever ze ook ten gunste van de activiteit worden 
verschoven, zeker is dat er een grens is en dat het leven tot op grote hoogte een 
passieve aangelegenheid is"(Verhoeven 1972: 92). 
 
Filosofie valt niet samen met literatuur, maar vertoont wel een aantal cruciale 
kenmerken die eigen zijn aan literaire teksten. De aanspraak blijft echter filosofisch, 
omdat een door pathos bepaalde extra-discursieve ervaring het filosofisch vertoog, 
ondanks een archeologische ondergraving van de waarheid en een stelselmatige 
ontwrichting van opposities en posities, wel degelijk nog zeggingskracht en zin 
verleent. Of om het iets paradoxaler te formuleren: aporetisch filosoferen ontleent 
zijn zeggingskracht juist aan zijn kracht zich de waarheid en het Grote Gelijk te 
ontzeggen. Zij wordt, kortom, in de receptie gericht door een paradoxaal beoogde 
stuurloosheid. Dit maakt dat er, ondanks een ra-dicale esthetisering, een ethisch-
politieke aanspraak behouden blijft. Of zoals Derrida zijn opponenten, die hem 
impliciet een steriele esthetisering onder zijn neus wrijven zonder zelf deze voor hen 
op te halen, toevoegt: 
 
 "Vous parlez seulement pour parler, pour faire l'expérience de la parole. Ou 
plus gravement, vous parlez ainsi en vue d'écrire, car ce que vous écrivez alors ne 
mérite même pas d'être dit. Cette deuxième critique paraît déjà plus intéressante et 
plus lucide que la première: parler pour parler, faire l'expérience de ce qui arrive à la 
parole par la parole elle-même, dans la trace d'une sorte de quasi-tautologie, ce n'est 
pas tout à fait parler en vain et pour ne rien dire. C'est peut-être faire l'expérience 
d'une possibilité de la parole que l'objecteur lui-même doit bien supposer au moment 
où il adresse ainsi sa critique. Parler pour (ne) rien dire, ce n'est pas ne pas parler. 
Surtout, ce n'est pas ne parler à personne"(Derrida 1987: 537/8). 
 
1.5 Deleuzeaans denken: resonantie tussen filosofie en kunst 
 
Ook Deleuze keert terug naar het begin van de Kritik der reinen Vernunft om de 
receptiviteit van het gemoed en de inwerking van het zintuiglijke als constitutieve 
component van de conceptualiteit te herdenken. Deleuze, die eveneens na een 
libidinaal-economische actualisering van Nietzsches filosofie in de zeventiger jaren 
de relatie tussen affecten en concepten verder uitwerkt, voegt aan beide een 
expliciet esthetisch element toe: percepten. Toch staat hij evenals Lyotard afwijzend 
tegenover de representatie en het berekenende denken dat door midddel van 
representaties de oneindigheid en totaliteit wil vatten. In Différence et répétition 
wijst hij er in een bespreking van Leibniz en Hegel op, hoe zowel finitistische als 
infinitistische interpretaties één zaak over het hoofd zien: "la source extra-
propositionnelle ou sub-représentative, c'est-à-dire le 'problème', d'où le calcul tire 
son pouvoir"(Deleuze 1968: 339). Alleen een transformatie van de rol van de Idee 
bij Kant biedt een mogelijkheid om de oneindigheid - of: het universele - als 
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problematisering van het concept met zijn representaties te thematiseren. 
 Daar Deleuze niettemin een nieuwe beelding - en dus niet: een nieuw beeld - 
in de vorm van met percepten en affecten verbonden concepten herneemt, is het 
interessant na te gaan in hoeverre filosoferen à la Deleuze overeenstemt met èn 
verschilt van Lyotards ontregelende denken. Als denken meer dan het ontwikkelen 
van totaliserende en unificerende begrippen inhoudt, als deze typisch modernis-
tische, sterk door Kant en Hegel beïnvloede definitie tekort schiet, en als Deleuze 
steeds weer op Nietzsches werk teruggrijpt om Hegels dialectiek te ontwrichten, hoe 
verbindt hij Nietzsches inzicht in de metaforiciteit van het denken en de taal dan met 
Kants esthetica? En hoe is deze verbintenis in te schatten, als deze Foucault ingeeft 
te beweren, dat "un jour, peut-être, le siècle sera deleuzien"(Foucault 1994: II.76)5?  
 In Différence et répétition verwijst Deleuze naar de moderne kunst om te 
illustreren waar de differentie het duidelijkst werkzaam is. Het moderne kunstwerk 
is "un véritable théâtre, fait de métamorphoses et de permutations", een labyrint 
zonder draad.(Deleuze 1968: 79) Daar ook filosofie volgens hem na Nietzsche weer 
een theater wordt - zij het een 'theatrum philosophicum' waarin sprake is van een 
"dramatiser les Idées"(Deleuze 1968: 18/283/316)412 - komt de vraag op, waar ze 
dan nog verschillen. Deleuze vraagt reeds in dit vroege werk aandacht voor een 
opvatting van esthetica, waarbij niet uitgegaan wordt van dat wat gerepresenteerd 
kan worden in het zintuiglijke, maar van datgene waarin "l'être même du sensible" 
tot zijn recht komt. Daartoe wordt, zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd 
opgemerkt, de blik gericht op de ervaring van een kunstwerk. 
 De beweeglijkheid van de begrippen die door de Idee in gang worden gezet 
en gehouden, blijkt samenhang te krijgen door denkbeelden. Of zoals het in een 
muzikale metafoor heet: "C'est l'image de la pensée qui guide la création des 
concepts. Elle est comme un cri, tandis que les concepts sont des chants"(Deleuze 
1990: 203). Evenals Foucault en Derrida wendt Deleuze zich tot het werk en de 
persoon van Antonin Artaud om de spanning tussen representatie en het denken te 
verhelderen. Meer dan wie ook heeft Artaud enerzijds de 'oorspronkelijke' 
beeldloosheid van het denken aangegeven, anderzijds op de noodzaak gewezen 
beelden te scheppen:  
 
 "Penser, c'est créer, il n'y a pas d'autre création, mais créer, c'est d'abord 
engendrer 'penser' dans la pensée. C'est pourquoi Artaud oppose dans la pensée la 
génitalité à l'innéité, mais aussi bien à la réminiscence, et pose ainsi le principe d'un 
empirisme transcendantal..."(Deleuze 1968: 192). 
Nu wordt duidelijk wat Deleuze in zijn dissertatie uit 1968 voor ogen stond, toen hij 
zich voornam de Ideeën te 'dramatiseren'. In 1988 zegt hij, terugkijkend op deze 
tekst, dat zijn eigenlijke onderwerp werd gevormd door de studie naar de 

 
417 Zie: Constantin V. Boundas & Dorothea Olkowski (eds.), Gilles Deleuze and the Theater of Philosophy (1994). 
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denkbeelden, naar een 'noölogie' als "prolégomènes à la philosophie" (Deleuze 
1990: 203/04). 
 In zijn studie over de schilder Francis Bacon - Francis Bacon: Logique de la 
sensation (1981) krijgt de gedachte uit Différence et répétition over "l'être même du 
sensible" zijn uitwerking in sensations. Deleuze analyseert vanuit deze notie het 
oeuvre van Bacon, dat hij als een 'logique de la sensation' kwalificeert. Het 
'athlétisme' dat zo kenmerkend is voor Bacons verwrongen figuren, die zich ergens 
op de grens van de voorstelling en het non-figuratieve lijken te bewegen, is echter 
ook van toepassing op Deleuzes eigen denkbewegingen: deze laten zich op geen 
enkele manier fixeren in een overzichtelijk filosofisch systeem.(Deleuze 1981: 15) 
Dat Deleuze voor een 'begrip' van deze grensfiguren teruggrijpt op het door Lyotard 
in diens dissertatie ontwikkelde grensbegrip figuraal, is eens te meer een 
vingerwijzing voor hun filosofische verwantschap: 
 
 "Dès lors elle a comme deux voies possibles pour échapper au figuratif: vers 
la forme pure, par abstraction; ou bien vers le pur figural, par extraction ou isolation. 
Si le peintre tient à la Figure, s'il prend la seconde voie, ce sera donc pour opposer le 
'figural' au figuratif"(Deleuze 1981: 9). 
 
Onder het figuratieve blijkt hij even verder 'la représentation' te verstaan. Op 
indirekte wijze wordt aangegeven, hoe er met een esthetisering van het denken een 
conceptualisering van kunstwerken wordt beoogd.413 Precies deze wisselwerking 
wordt in Qu'est-ce que la philosophie? verder uitgewerkt, zij het dat Deleuze en 
Guattari zich daar tot de meer gangbare opvatting binnen de kunsttheorie beperken: 
"Les deux tentatives récentes pour rapprocher l'art de la philosophie sont l'art 
abstrait et l'art conceptuel; mais elles ne substituent pas le concept à la sensation, 
elles créent des sensations et non des concepts"(Deleuze/Guattari 1991: 187). 
Filosofie en kunst blijven gescheiden. Sprekend over Adami, Arakawa en Buren 
benadrukt Lyotard iets soortgelijks: de relatie tussen pictum en dictum: "Je ne dis 
pas qu'il est chez tous la même sorte, mais que leur peinture à chacun n'aurait pas 
d'existence sans ce travail des mots, sans cette méditation"(Lyotard 1987: 13). 
Voor Lyotard zijn moderne kunst en taal onafscheidelijk verbonden. In een voor-
woord bij een boek met teksten van Kosuth, de 'vader' van de conceptual art, 
beschrijft hij, hoe kunst en filosofie beide het onvoorstelbare en onuitspreekbare in 
taalbeelden oproepen. Het inzicht dat taal een materialiteit heeft, is door Kosuth op 
indringende wijze getoond: 
 
 "The written sentence is never transparant like a windowpane or faithful like 

 
418 Zie voor een uitwerking van deze gedachte dat de grens van de voorstelling en de grens van het denken mogelijk in elkaar opgaan: Henk 

Oosterling, "Als het vlees in de geest verdrinkt... Over Bacon en Bataille", in: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), La chair. Het vlees in 

filosofie en kunst (1988), pp. 15-36. 
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a mirror. Thought is art because it yearns to make 'present' the other meanings that it 
conceals and that it does not think. There is, in art as in thought, an outburst, the 
desire to present or signify to the limit the totality of meanings"(Lyotard 1991: xvi). 
  
Het denken wordt kunst-matig in het tot aanschijn brengen van wat het aanvankelijk 
niet kon denken. In het werk van Kosuth wordt het visuele gebruikt "to 'manifest' the 
unreadable of writing, to advance an absent 'presence' from and to the perceptible, 
visible presentation"(Lyotard 1991b: xvi)414. 
 
1.6 Esthetisering van het denken: concept, affect, percept  
 
Evenmin als het kunstwerk kan een filosofische tekst volledig herleid worden tot 
een representatie van de werkelijkheid, nog minder tot de intenties van de filosoof of 
de interpretaties van de lezer. De 'sensation' verbindt deze elementen. Dit betekent in 
het geval van het kunstwerk, dat zelfs als het materiaal of het medium, dat slechts 
een feitelijke voorwaarde vormt, "ne durait que quelques secondes, il donnerait à la 
sensation le pouvoir d'exister et de se conserver en soi, dans l'éternité qui coexiste 
avec cette courte durée"(Deleuze/Guattari 1991: 157). Wat bewaard wordt, is een 
door gewaarwordingen gewekte aandoening, een combinatie van affecten en 
percepten. Lyotards 'immaterialistische materialisme' en Foucaults 'materialisme van 
het onstoffelijke' krijgt hier een nog kunst-matiger gehalte:   
 
 "Si la ressemblance peut hanter l'oeuvre d'art, c'est parce que la sensation ne 
se rapporte qu'à son matériau: elle est le percept ou l'affect du matériau même, le 
sourire d'huile, le geste de terre cuite, l'élan de métal, l'accroupi de la pierre romane 
et l'élevé de la pierre gothique"(Deleuze/Guattari 1991: 156).  
  
Wat in deze niet subject-gebonden, fysieke receptie van het kunstwerk insisteert of 
overblijft, is "un bloc de sensations, c'est-à-dire un composé de percepts et d'af-
fects"(Deleuze/Guattari 1991: 154).  
 Heeft de kunst zich vanouds bediend van percepten en affecten, waarbij de 
laatste eerst aan de kunstenaar, allengs aan de toeschouwer en -hoorder werden 
toegemeten, de filosofie blijft, ondanks een esthetisering, uiteindelijk het domein 
van de concepten, hoe paradoxaal deze ook zijn. Echter, door kunst en filosofie in 
een wisselwerking met elkaar te plaatsen, dicht Deleuze naast affectiviteit tevens 
perceptiviteit aan het denken toe. De omgang met de concepten verandert. In 
Pourparlers (1990) had hij reeds een herdefinitie van het filosoferen vanuit de kunst 
voorgesteld: "... la philosophie, l'art et la science entrent dans des rapports de 

 
419 Zie: Jean-François Lyotard, "Foreword: After the words" in: Art after Philosophy and After. Collected Writings 1966-1990 (1991). Zie ook: 

Lyotard 1987: 14. 
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résonance mutuels et dans des rapports d'échange, mais, à chaque fois, pour des 
raisons intrinsèques"(Deleuze 1990: 170). Niet alleen wordt hiermee Lyotards 
kritiek op de esthetisering ondervangen als zou de filosofie uit nood, dus uit een 
tekort de kunst opzoeken en plunderen, tevens blijft hiermee de zelfstandigheid van 
zowel de kunst als de filosofen behouden.  
 In een interview, getiteld "Sur la philosophie", heet het eerst nog onproble-
matisch: "La philosophie consiste toujours à inventer des concepts"(Deleuze 1990: 
186), maar even verder lijkt de verwarring toe te slaan, wanneer Deleuze stelt dat 
"tout concept est un paradox, forcément"(Deleuze 1990: 187). Deze paradoxaliteit 
wordt, zoals reeds werd aangetoond, ingegeven door de problematiserende werking 
van de Ideeën, die nu door een verbinding van het concept met een affect en een 
percept wordt versterkt. Deleuzes subjectkritiek en zijn kritiek op de 
menswetenschappen wordt in deze wisselwerking verdisconteerd. Deze nieuwe 
elementen dienen daarom niet louter psychologisch te worden opgevat: 
 
 "Les percepts ne sont pas des perceptions, ce sont des paquets de sensations 
et de relations qui survivent à celui qui les éprouvent. Les affects ne sont pas des 
sentiments, ce sont des devenirs qui débordent celui qui passe par eux"(Deleuze 
1990: 187). 
 
En, zo voegt hij er veelbetekenend aan toe, de recipient "il devient autre". Dit 
anders-worden gebeurt blijkbaar onder invloed van de inwerking van affecten. 
Hoewel de filosofie dus een zelfstandig domein behoudt, is het niettemin onmogelijk 
om deze drie dimensies van elkaar te scheiden: "L'affect, le percept et le concept 
sont trois puissances inséparables, elles vont de l'art à la philosophie et 
l'inverse"(Deleuze 1990: 187). 
 Instructief is de kwalificatie van de affecten als 'des devenirs'. Deleuzes 
nietzscheaanse terminologie - Werden als 'devenir' - sluit aan op het meer kantiaans 
georiënteerde 'faculté d'être affecté' van Lyotard. Evenals bij de laatste is dit gebeu-
rlijke per definitie ongevormd, omdat er een ondenkbare differentie in resoneert. 
Deze geeft het concept van een differentie zijn paradoxale gehalte. De deleuzeaanse 
'definitie' van denken gaat ook voor de kunst op. De kunst denkt niet minder dan de 
filosofie: "mais il pense par affects et percepts"(Deleuze/Guattari 1991: 64). 
Wellicht ontleent denken daaraan een nieuwe synthetiserende kwaliteit met - 
Habermasiaans geformuleerd - een 'Welt-erschließend' karakter: "De toute manière 
et dans tous ses états, la peinture est pensée: la vision est par la pensée, et l'oeil 
pense, plus encore qu'il n'écoute"(Deleuze/Guattari 1991: 184). Deleuze gaat hier 
een stap verder dan Adorno die immers de kunst door de zingevende activiteit van 
het bewustzijn haar zelfstandigheid weer ontneemt. Bij Deleuze werkt Nietzsche 
dwingender door: het lichaam denkt met zijn zintuigen, waarvan de geest slechts het 
meest subtiel ontwikkelde is.  
 Als Deleuzes beeld van het denken niet meer overeenstemt met dat van 
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Plato, Descartes, Kant en Hegel, als denken 'theater' is geworden, als filosofie met 
andere woorden geen contemplatie of meditatie meer is en evenmin een reflectie in 
kantiaanse zin kan zijn en als ze zich ten slotte ook niet tot Habermas' standpunt 
bekent voor wie filosofie bij uitstek intersubjectieve communicatie is, dan valt haar 
in deleuzeaanse zin een artistieke en esthetische inzet toe: "La philosophie consiste 
toujours à inventer des concepts. (...) elle est créatrice ou même révolutionnaire, par 
nature, en tant qu'elle ne cesse de créer de nouveaux concepts"(Deleuze 1990: 186). 
Dat is de reden waarom Deleuze zijn transcendentaal empirisme ook wel als een 
'constructionisme'(Deleuze 1990: 201) aanduidt en hij eerder dan de werkelijke 
wereld zijn zinnen zet op een virtuele: hij onderscheidt zich echter van zijn 
mededenkers, wanneer hij het Andere kenschetst: "Un concept d'Autrui, j'ai cru en 
trouver un en le définissant comme n'étant ni un object ou un sujet (un autre sujet), 
mais l'expression d'un monde possible"(Deleuze 1990: 201/2). 
 Deleuzes tekst over Bergson begint met het hoofdstuk "Intuition comme mé-
thode". Hoewel deze intuïtie van de kantiaanse intuïtie verschilt, ontvouwt ook zij 
zich vanuit de ontvankelijkheid van het gemoed, waarin indrukken enerzijds onder 
inwerking van tijd en ruimte, anderzijds door structurering van categorieën tot 
oordelen worden. Deleuze neemt het bergsoniaanse concept van de intuïtie over. Het 
gaat daarbij niet om het diffuse beginpunt van het kenproces, maar om het eindpunt 
van een specifiek denkproces, om dat wat ik hiervoor met 'viseren' heb trachten uit 
te drukken. Het is dat wat Deleuze bij Spinoza als de hoogste vorm van kennis 
terugvindt. Een intuïtie die hij expliciet als een percept opvat. In zijn bespreking van 
Spinoza's Ethica legt hij drie verschillende 'lagen' bloot, waartussen iets dat hij "un 
dehors du langage" noemt, resoneert: 
 
 "En philosophie, la syntaxe est tendue vers le mouvement du concept. Or le 
concept ne se meut pas seulement en lui-même (compréhension philosophique), il se 
meut aussi dans les choses et en nous: il nous inspire de nouveaux percepts et de 
nouveaux affects, qui constituent la compréhension non philosophique de la 
philosophie"(Deleuze 1990: 223). 
 
Dit is volgens Deleuze de reden waarom filosofen zich tot niet-filosofen richten om 
nieuwe manieren van denken te ontwikkelen. Welnu, de Ethica bevat deze drie 
elementen. De eerste is louter conceptueel en beweegt zich in de stellingen en 
definities. De tweede is affectief van aard en werkt discontinu en autonoom door in 
de commentaren en toelichtingen. In een derde beweging ten slotte, en daar gaat het 
hier om, "Spinoza nous apprend qu'il a jusqu'à maintenant parlé du point de vue du 
concept, mais qu'il va encore changer de style et nous parler par percepts purs, intui-
tifs et directs"(Deleuze 1990: 224). In Critique et clinique herneemt Deleuze dit 
inzicht in "Spinoza et les trois 'ethiques'": 
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 "L'Ethique présente trois éléments, qui ne sont pas seulement des contenus, 
mais des formes d'expression: les Signes ou affects; les Notions ou concepts; les 
Essences ou percepts. Ils correspondent aux trois genres de connaissance, qui sont 
aussi des modes d'existence et d'expression"(Deleuze 1993: 173). 
 
Dat ten aanzien van de percepten een term als 'singulariteit' wordt gebezigd, zal 
niemand verbazen. Dat deze intuïtieve vorm van kennis niettemin "pures figures de 
lumière" worden genoemd, is slechts als tactische zet te begrijpen tegen een 
verlichtingsdenken, dat louter begrippelijk wil zijn. Nietzsches 'Augenschein' en 
'Tastgefühl' lijken op positieve wijze gekoppeld te worden aan de idee-matigheid 
van deze intuïties, wanneer Deleuze deze als 'tactilo-optiques'(Deleuze 1993: 184) 
kwalificeert. Denken, zo zou deze observatie ten aanzien van Spinoza's Ethica 
geëxtrapoleerd kunnen worden, is de overgang van de ene naar de andere element: 
"Chacun tend des passerelles pour franchir le vide qui les sépare"(Deleuze 1993: 
187). 
 Gaat het te ver hierin een seculiere vorm van de unio mystica of een visio 
Dei te zien? Vast en zeker. Niettemin wordt hier iets naar voren gebracht, dat door 
critici van Nietzsche in pejoratieve zin als zodanig is gekenschetst. Het is als het 
beeld, dat zich in al z'n vanzelfsprekendheid in een droom aandient en dat vergezeld 
gaat met affecten die de dromer de heilige overtuiging schenken dat hij iets volledig 
doorziet. Eenmaal ontwaakt vervluchtigt deze lichttoestand en fragmenteert het in de 
pogingen er opnieuw greep op te krijgen. Misschien wil Nietzsches slaapwandelaar 
daarom na het ontwaken verder dromen.  
 In hoofdstuk 1 wees ik er reeds op, dat Kant in zijn transcendentale esthetiek 
aan het begin van de Kritik der reinen Vernunft de discursiviteit van begrippen en de 
'intuïtiviteit' van de tijd als mogelijkheidsvoorwaarden van het kennen van elkaar 
onderscheidt. Gaan bij de eerste de delen vooraf aan het geheel, de tijd is in al zijn 
verschillende manifestaties telkens een ondeelbaar en uniek geheel. De 'reine An-
schauungen' zijn daarom niet discursief, maar 'intuitive Vorstellungen'. Deze via 
Bergsons tijdsbegrip getransformeerde intuïties werken bij Deleuze door. Het 
esthetische karakter ervan is bij Kant al voorhanden. Als Nietzsche zijn visioen in 
Also sprach Zarathustra uiteenzet, valt de intuïtie uiteen: de lineariteit van het 
discursieve denken zet de punktualiteit van de intuïtie uiteen. Daarover merkt hij in 
Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne op: 
 
 "Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land des 
gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der 
Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern 
und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und 
Verhöhnen der alten Begriffschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen 
Intuition schöpferisch zu entsprechen"(1.888/89). 
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Alleen door een kaalslag van traditionele schemata is het mogelijk zijn intuïties 
"schöpferisch zu entsprechen". In de destructie resoneert de dissonantie. 
 Voor Deleuze is de intuïtie de rijkste vorm van kennis, omdat daarin de veel-
vuldigheid wordt gevat zonder dat deze aan regels wordt gebonden. In zijn boek 
over Foucault identificeert hij diens genealogische methode vanuit deze intuïtie als 
een interpretatief inzicht waarin 'empirische' gegevens in het licht van hun eigen 
geschiedenis geproblematiseerd worden. Dit denken krijgt de volgende kwaliteit: 
 
 "Penser, c'est expérimenter, c'est problématiser. Le savoir, le pouvoir et le 
soi sont la triple racine d'une problématisation de la pensée. Et d'abord, d'après le 
savoir comme problème, penser, c'est voir et c'est parler, mais penser se fait dans 
l'entre-deux, dans l'interstice ou la disjonction du voir et du parler. C'est chaque fois 
inventer l'entrelacement, chaque fois lancer une flèche de l'un contre la cible de 
l'autre, faire miroiter un éclair de lumière dans les mots, faire entendre un cri dans 
les choses visibles. Penser, c'est faire que voir atteigne à sa limite propre, et parler, à 
la sienne, si bien que les deux soient la limite commune qui les rapporte l'un à l'autre 
en les séparant"(Deleuze 1986: 124). 
  
Tussen zien en spreken, tussen percept en concept, tussen synthetische beelding en 
lineaire discursiviteit spitst zich in de intuïtie het denken toe: denken is geen zijn, 
geen 'esse', maar een 'inter' 'esse', zoals bij Lyotard. Dat sensibiliteit en 
ontvankelijkheid - dat wil zeggen: een soortgelijk 'vermogen' als Lyotards 
'passibilité' - daarin een beduidende rol speelt laat zich raden.6 Volgens sommigen 
dient bij Lyotard zich ook zo'n 'intuïtie' aan in de vorm van de als 'sentiment' ervaren 
transcendentale pre-logica die hij zelf als tautologisch kenschetst.415

 
 
Foucault die wellicht als eerste de waarde van Deleuzes project inzag en er zelfs niet 
voor terugschrok een deleuzeaans tijdperk aan te kondigen - waar Deleuze zelf 
overigens hard om moest lachen -, wees erop dat het schijnbeeld een integraal deel 
van dit denken uitmaakt: 
 

 
421 Zie: Renée van de Vall, "De vormen van leegte" in: Brons/Kunneman 1995: 96. Van de Vall werpt een in deze context interessante vraag op 

omtrent een analogie tussen filosofie en kunst, waarbij zij het tautegorisch gehalte terugprojecteert naar de artistieke media: "Zouden we niet 

kunnen zeggen dat net zoals het denken zichzelf voelt in de activiteit van het denken, de hand zichzelf voelt in het zetten van de 

penseelstreek, het oog zichzelf voelt in het aftasten van het oppervlak van het doek? Zouden ook de zintuiglijke en motorische activiteiten 

een 'zelfgevoel' bezitten, dat een eerste, nog onberedeneerbare richting aangeeft - waar de volgende streek te zetten, waar het oog op te 

richten, waar heen te lopen en hoe dat te doen? Is het in de openheid, de leegte van de geest niet in de eerste plaats het lichaam, zintuiglijk, 

motorisch en affectief dat reageert?"(Brons/Kunneman 1995: 97) Vanuit deze 'reflexiviteit' van de materie heb ik reeds eerder gepoogd iets 

over de performance-kunst te zeggen. Zie: Oosterling 1989: 157 ev. 
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 "Penser en revanche, ce sera effectuer le phantasme dans le mime qui pour 
une fois le produit; ce serait rendre indéfini l'événement pour qu'il se répète comme 
le singulier universel. Penser absolument sera donc ainsi penser l'événement et le 
phantasme"(Foucault 1994: II.85). 
  
De werking van schijngestalten in het denken maakt dat het denken steeds weer van 
gedaante verwisselt, metamorfoseert, anders wordt. Maar het kan deze schijn niet 
beheersen. Evenmin kan het denken ertoe worden gereduceerd. Precies deze 
oscillatie is Deleuzes oriëntatie en Foucaults uitspraak "La pensée a à penser ce qui 
la forme, et se forme de ce qu'elle pense" brengt dit transcendentale empirisme 
uiterst pregnant onder woorden. 
 Foucaults invulling van de activiteit van het denken in zijn laatste teksten als 
een voortdurend 'ver-anderen' laat zich zonder problemen met Deleuzes opvatting 
verbinden. Het belang onderkennen van een ondenkbare differentie voor de filosofie 
impliceert voor Foucault als vanzelf een transformatie van het denken: "si on peut 
penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est 
indispensable pour continuer à regarder ou à réfléchir"(Foucault 1984a: 14). In dit 
voortdurend 'ver-anderen' werkt een ervaringsmatig of experimenteel element door: 
 
 "Mais qu'est-ce donc la philosophie aujourd'hui - je veut dire l'activité 
philosophique - si elle n'est pas le travail critique de la pensée sur elle-même?416 Et 
si elle ne consiste pas, au lieu de légitimer ce qu'on sait déjà, à entreprendre de 
savoir comment et jusqu'où il serait possible de penser autrement"(Foucault 1984a: 
14/15). 
  
Voor Foucault blijkt een dergelijke inzet eveneens een esthetische implicatie te 
hebben. Deze stemt overeen met de consequentie die Nietzsche reeds in zijn eerste 
boek trekt: de mens dient zichzelf als een kunstwerk op te vatten. In het veranderen 
ligt bij Foucault een esthetisering besloten. Deze wordt pas duidelijk, als hij 
terugkijkend op onze geschiedenis, daarbij andere 'zelfpraktijken' dan de moderne 
subjectiviteit analyserend, in de Grieks-romeinse cultuur de 'arts d'existence' of 
'techniques de soi'(Foucault 1984a: 17), een kunst-matige bestaanswijze (h)erkent. 
Daarin trachten individuen "à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur 
être singulier, et à faire de leur vie un oeuvre qui porte certaines valeurs esthétiques 
et réponde à certains critères de style"(Foucault 1984a: 16/7).417  

 
422 Dat een vertaling van dit soort zeer specifieke formuleringen zeer problematisch is, blijkt wel als we de Nederlandse vertaling erop naslaan. 

Daar staat: "... als ze geen kritische zelfwerkzaamheid van het denken is?" Deze vertaling geeft door de ambiguïteit van de genitivus 'van' de 

mogelijkheid hier nog een zuiver kantiaanse inzet te vermoeden, terwijl in het Frans het "la pensée sur elle-même" overduidelijk een zelfon-

dermijnende verdubbeling of splijting aangeeft. 

423 Rorty zal dit beamen, maar tegelijkertijd de esthetische zelfverwerkelijking slechts voor privédoeleinden reserveren. Het onderscheid privé-

publiek dat constitutief is voor zijn filosofie wordt door Deleuze en Guattari in L'Anti-Oedipe vanuit een kritisch lacaniaans perspectief terzijde 

geschoven. Misschien dat, zodra de stilering de noodzaak van een utopische toekomstgerichtheid ontbeert, er zich een ander waarden-
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 De esthetisering van het denken leidt bij Foucault tot een andere verhouding 
ten aanzien van de waarheid. In Lyotards zinnenfilosofie wordt als supplement van 
een esthetisering van de waarheid als Grote Vertelling naar kleine verhalen - 
narrations(Lyotard 1979: 39) - verwezen. In Foucaults genealogische analyse 
worden geproblematiseerde Vertogen als louter waarheidsspelen 'ontmaskerd'. Een 
omgang met zo'n waarheidsspel - wat een aporetisch spreken impliceert omdat de 
waarheid nu meer geviseerd dan gevat wordt - is voor Foucault een filosofische 
zelfpraktijk. In de aporetische spanning die de verhouding tot een geproblematiseerd 
Vertoog bepaalt, wordt tegelijkertijd een noodzaak ervaren om nieuwe waar-
heidsspelen te ontwikkelen: door deze noodzaak van het spel en de onmogelijkheid 
van dé waarheid wordt een uitzicht op de ethische en politieke implicaties van de 
esthetische aporie geopend.  
 
2 Jean Baudrillard: theorie als fatale strategie  
 
Toch is een waarheidsspel geen literatuur. Op de een of andere manier weten 
differentiedenkers een zeggingskracht te evoceren die zij ontlenen aan de verwach-
ting bij de lezer, dat hun beweringen nog steeds over de relatie tussen een innerlijke 
en uiterlijke werkelijkheid gaan. Deze is echter niet zonder meer als een subject-
object relatie te duiden. Daardoor weten zij, hoe indirekt en zelfondermijnend ook, 
zich nog verbonden met een vorm van filosoferen die een verhouding tussen denken 
en zijn viseert. Als afsluiting van dit hoofdstuk wil ik laten zien wat een positie, 
waar filosofie in louter literatuur kan overgaan, zou kunnen zijn. Daartoe wend ik 
mij tot een denker die in zijn kritiek op differentiedenkers op deze grens balanceert: 
Jean Baudrillard (1929). Hij bedient zich daarbij echter van nagenoeg dezelfde 
procédé's als differentiedenkers. Ook hij oriënteert zich op denkers als Marx/Hegel, 
Nietzsche, Bataille en ook hij maakt op 'kritische' wijze gebruik van de 
structuralistische tekentheorie. Zijn herformulering van de relatie tussen tekens en 
de daaruit voortvloeiende 'symbolische ambivalentie' van tekens leidt uiteindelijk 
ook tot een aporie: 
 
 "Deze poging van Baudrillard, om de symbolische ambivalentie van het 
teken min of meer te redden uit de structuralistische vooronderstelling van één wer-
kelijkheid waaraan wordt gerefereerd, is voor ons een groot probleem. Baudrillard 
verabsoluteert namelijk de equivalentie tussen betekenaar en betekende zodanig, dat 
het teken alleen nog maar een vorm is, een 'vrije' vorm weliswaar, die steeds uniek 
en opnieuw is wat hij is (en dus niet een in structuur vastliggende representatie van 
een stukje werkelijkheid), maar daardoor in principe ook betekenisloos! Baudrillard 
creëert hier een aporie ... "(Van Gils 1990: 255).7  

 
patroon openbaart. In het laatste hoofdstuk zal op deze experimentele dimensie van de esthetische aporie worden ingegaan.  
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Naar mijn mening wordt bij Baudrillard iedere handelingsmogelijkheid vernietigd, 
wat Van Gils terecht ingeeft aan het eind van zijn dissertatie van Baudrillard 
afscheid te nemen.(Van Gils 1990: 257) Niettemin maakt Baudrillard op andere 
wijze dan Habermas het bestaan van de grens tussen filosofie en literatuur op 
interessante wijze bespreekbaar. Ondanks zijn ongezouten kritiek op de verschillen-
de differentiedenkers, blijkt zijn gedachtengoed, juist door allerlei aporetische 
wendingen die het bevat, een dankbaar afzetpunt te bieden om de overgang naar de 
ethisch-politieke dimensie van het aporetische filosoferen te verduidelijken.  
 Baudrillard heeft een aantal zeer bruikbare neologismen ingevoerd, die mij 
in staat stellen bepaalde aspecten van het differentiedenken meer tot hun recht te 
laten komen. Een van deze termen is hypokritisch. In deze kwalificatie wordt niet 
alleen een schijnbare verdubbeling van de reflexiviteit uitgedrukt, ook klinkt er een 
pejoratieve waardering van een zichzelf versluierend denken in door. Daarnaast zet 
hij het voorvoegsel trans regelmatig in om de specifieke aard van allerlei moderne 
verschijnselen in een door technologische middelen beheerste, op excessieve 
consumptie gerichte samenleving aan te geven. Maar het is vooral zijn door velen 
als te onfilosofisch - want te literair - ervaren analyse van de huidige 
mediamaatschappij in termen van obsceniteit en hyperrealiteit die een ander licht op 
de door mij naar voren gebrachte esthetisering van het denken werpen. Hoewel ik zo 
nu en dan naar het vroege werk zal verwijzen richt ik mij, naast enkele verwijzingen 
naar werk rond 1976 - met name L'échange symbolique et la mort (1976) - vooral op 
Les stratégies fatales (1983). 
 
2.1 Kritiek op differentiedenkers: omkering? 
 
Ook Baudrillard oriënteert zich op Nietzsches gedachtengoed. Hij gaat uit van diens 
cultuurdiagnose, met name van diens nihilisme-these. Bataille vervult daarin een 
bemiddelende rol, maar hem, de denker van de verspilling, meent Baudrillard ten 
slotte achter zich te moeten laten.418 Baudrillards filosofie richt zich op een wereld 
die mei '68, dat onder andere door Ferry en Renaut het contractiepunt van het 
differentiedenken is, ver achter zich heeft gelaten. Baudrillard treedt in het 
voetspoor van Guy Debord419 en kan worden geafficheerd als de denker van onze 
multimediale consumptiemaatschappij. Beelden en objecten leiden een eigen leven 
en het gedrag van de massa's zou vanuit deze dynamiek kunnen worden begrepen. In 

 
425 Ik ga hier niet verder op de specifieke argumenten in, maar vermeld wel dat, zeker ten aanzien van Hegel en ook grotendeels ten aanzien 

van Bataille, de lezingen van hun werk wel zeer beperkt zijn. Een voorbeeld is een volstrekte misvatting over het onderscheid tussen op 

produktie gerichte sexualiteit en verspillende erotiek in het stuk over Bataille in L'échange symbolique et la mort. Zie: Baudrillard 1976: 236-

242. 

426 Guy Debord blijft zich in La société du spectacle (1967) echter nog binnen de modernistische oppositie van zijn en schijn bewegen en bedrijft 

nog een aan het marxisme gerelateerd anarchistische kritiek. Veel van zijn kennis van Hegel zal Baudrillard door lezing van dit boek hebben 

opgedaan. 
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tegenstelling tot Debord die de teloorgang van de 'werkelijkheid' vanuit een 
negatief-utopisch perspectief tracht te keren, affirmeert Baudrillard op 
nietzscheaanse wijze de immense circulatiesnelheid der tekens. In zijn eigen werk 
wordt deze exponentieel versneld. Voor hem getuigt de theoretische hyperactiviteit 
van differentiedenkers echter van een intellectuele wanhoop van hen die de greep 
verliezen en nostalgisch naar een ontologisch fundament uitreiken. Zo kritiseert hij 
de libidinaal-filosofische inzet van Deleuze en Lyotard als een negatieve omkering 
waarin alle gekriti-seerde ontologische implicaties nog meeklinken: 
 
 "Il s'agit toujours de faire la preuve du réel par l'imaginaire, la preuve de la 
vérité par le scandale, la preuve de la loi par la transgression, la preuve du travail par 
la grève, la preuve du système par la crise et celle du capital par la révolu-
tion..."(Baudrillard 1981: 35). 
 
De latere zelfkritiek van Lyotard heeft hij nooit verwerkt. Het gevolg is dat hij de 
de-ontologiserende bewegingen in diens latere werk niet heeft kunnen herkennen.  
 Zijn kritiek op de differentiedenkers, die op exemplarische wijze tot uitdruk-
king komt in zijn kritiek op de bataillaanse versie van de overschrijding in 
L'échange symbolique et la mort, betreft telkens weer deze ontologische vooronder-
stellingen en een verborgen naturalisme dat nog in het idee van de overschrijding 
van de wet besloten zou liggen: "Bataille subit ici la tentation naturaliste, sinon 
biologiste..."(Baudrillard 1976: 241). Bataille zou zich van een 'définition naturelle' 
van de verspilling en "une définition elle aussi substantielle et ontologique de 
l'économie" bedienen wat ten slotte tot een "dialectique subjective de l'interdit et de 
la transgression"(Baudrillard 1976: 242) zou hebben geleid.  
 Het feit dat door Bataille geïnspireerde denkers als Foucault nog menen over 
iets te kunnen schrijven - Lyotard/Deleuze over het verlangen en Foucault over 
macht - is volgens Baudrillard hun grootste illusie. De korte tekst Oublier Foucault 
(1977) is van deze kritiek het meest uitgesproken voorbeeld420. Hoewel Foucaults 
machtsdenken een 'théorie magistrale' is, is deze tevens 'révolue' (Baudrillard 1977: 
20), omdat Foucault nog geloof zou hechten aan het fenomeen Macht. Via een 
achterdeur zou hij toch weer het subject toelaten. Nu heb ik getracht duidelijk te 
maken, dat Foucault geenszins pretendeert iets te beschrijven, wat nù nog zou 
gelden: zijn genealogische diagnoses hebben betrekking op de 19e eeuw of eerdere 
periodes. Toch wijst Baudrillard precies  de kracht van Foucaults diagnostiek aan, 

 
427 Reeds in zijn vroege tekst Le Miroir de la Production (1975) worden in het voorwoord zowel de Tel Quelgroep, waar Foucault en Derrida hun 

affiniteiten hebben liggen als Deleuze tot mikpunt van kritiek gemaakt. Zie verder: voor een kritiek op Bataille: Baudrillard 1976: 236.; voor 

een kritiek op Lyotard/Deleuze: Baudrillard 1978: 45, 50, 52, 65; Baudrillard 1981: 40/41, 51. Voor een kritiek op Derrida, zie: Baudrillard 

1976: 67/8. Voor een kritiek op het gehele differentiedenken, zie: La Transparance du Mal. Essais sur les phénomènes extrêmes (1990), pp. 

119-180. 
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wanneer hij naar zijn eigen mening kritisch opmerkt, dat "l'écriture de Foucault est 
parfaite en ce que le mouvement même du texte rend admirablement compte de ce 
qu'il propose ..."(Baudrillard 1977: 9). Dat dit inderdaad het geval is, heb ik in de 
vorige paragraaf uiteengezet. Wat in ervaring wordt gebracht, is een disciplinerende, 
normaliserende macht die volgens Foucault zijn greep aan het verliezen is. Wat onze 
gedragingen nu zou bepalen, blijft in het midden.421 Baudrillard zelf lijkt zich met 
zijn these over de wederzijdse verleiding van media en massa's schuldig te maken 
aan een explicitering van dit ongedachte moment, ware het niet dat hij deze 
ontologisering in laatste instantie weer onderuit haalt. In die zin ligt zijn vorm van 
filosoferen veel dichter bij die van de differentiedenkers dan hij zelf bereid is toe te 
geven.  
 Na de thematiek van Foucault over disciplinaire machtswerkingen geparafra-
seerd te hebben, vervolgt hij met: "toute ceci se lit directement dans le discours de 
Foucault (qui est aussi un discours de pouvoir). (...) Bref, le discours de Foucault est 
un miroir des pouvoirs qu'il décrit."(Baudrillard 1977: 10/11) Foucaults tekst is een 
'simulacre' van de werkelijkheid: "C'est là sa force et sa séduction, non pas tout son 
'indice de vérité'"(Baudrillard 1977: 11). Dat er bij Foucault geen sprake is van 
waarheid, mag ondertussen duidelijk zijn. Voor Baudrillard zijn het de dingen die de 
denker tot theorie verleiden: "elle (de verleiding, ho) est ce qui arrache les êtres au 
règne de la métaphore pour les rendre à celui des métamorphoses"(Baudrillard 
1983: 159). De overgang van metafoor naar metamorfose duidt weliswaar op een 
verschuiving in de problematiek van de schijn, maar deze is reeds door Lyotard en 
Deleuze ingezet.422  
 Baudrillard heeft evenals Habermas misschien wel op een andere manier 
gelijk dan hij zelf denkt. Ik meen, dat precies dat wat Baudrillard differentiedenkers 
verwijt, een manier van schrijven, een stijl is die hij zelf hanteert. Daarvan is zijn 
Les stratégies fatales (1983) het meest markante voorbeeld. Dit boek kan zelfs als 
een radicalisering van het differentiedenken worden aangemerkt.  
 
2.2 Ontwrichting door extremisering: hyperreëel en transesthetisch 
 

 
428 Deleuze probeert in "Post-scriptum sur les sociétés de contrôle" licht te werpen op de mechanismen, die ná de disciplinering overwegend het 

gedrag van individuen bepalen. Zie: Deleuze 1990: 240 e.v. 

429 Bij beide denkers wordt deze figuur ontwikkeld om de onbemiddelde verglijding die eigen is aan de libidineuze stromen aan te geven. De 

semiotische duiding ervan, met name de lacaniaanse metonymische verglijding speelt ook bij Baudrillard een rol. Dit kan naar mijn mening 

worden verduidelijkt vanuit een tweesporige problematiek. Het eerste spoor begint bij Nietzsche en loopt via Heidegger naar Derrida en 

betreft vooral de de(con)structie van de metafysica. Het tweede begint bij de tekentheorie van De Saussure en gaat via Benveniste over in de 

structuralistische transformatie van het psychoanalytisch gedachtengoed door Lacan. Daarin spelen de metafoor en de metonymie een 

vooraanstaande rol. Door Baudrillards these, als zou de metafysica ten einde zijn en de metafoor geen zeggingskracht meer hebben, op 

deze sporen aan te sluiten heb ik elders laten zien dat hij eerder dan de metafoor te ontkennen haar werkzaamheid veronderstelt. Ook 

Baudrillard komt uit bij Lacans 'chose'. Zie: "Philosophie als Scheinmanöver. Metapher, Metamorphose und Ironie in den späteren Arbeiten 

Jean Baudrillards"(Oosterling/De Jong 1990: 315-336).  
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In overeenstemming met differentiedenkers verkondigt Baudrillard, dat de dia-lec-
tisch gestuurde zingevingsstrategieën van het subject niet meer maatgevend zijn 
voor ons collectieve gedrag. Hij verwerpt daarin de modernistische opvatting dat het 
subject, het Ware en het Goede verwerkelijkend, zijn wereld ontmythologiseert en 
objectiveert teneinde zijn lot tot geschiedenis te maken. De mythe van het autonome 
subject is, zo meent Baudrillard, door de ironie van het lot achterhaald.  
 
 "Les choses ont trouvé un moyen d'échapper à la dialectique du sens, qui les 
ennuyait: c'est de proliférer à l'infini de se potentialiser, de surenchérir sur leur 
essence, dans une montée aux extrêmes, dans une obscenité qui leur tient lieu 
désormais de finalité immanente, et de raison insensée. (...) L'univers n'est pas 
dialectique - il est voué aux extrêmes, non à l'équilibre...."(Baudrillard 1983: 7) 
 
De vernietigende werking van het exces - of zoals het in navolging van Heideggers 
interpretatie van Nietzsches Wil tot Macht zou kunnen heten: van de wil die nog 
slechts naar zichzelf verlangt - is niet meer dialectisch te denken. Zodra iets tot zijn 
uiterste positie wordt gevoerd verdwijnt het ten slotte: in de mateloosheid van het 
exces. Vanuit deze catastrofen-dynamica kan de ondermijning van het 
waarheidsbegrip in een nagenoeg volledig op waarheid gerichte cultuur worden 
begrepen. De werkelijkheid wordt hyperreel: modellen genereren 'iets' waarvan het 
bestaan niet meer in een als oorsprong gedachte werkelijkheid kan worden 
verankerd. Dat wat ons door de media in de meest algemene zin van het woord 
wordt aangereikt zijn drogbeelden, simulacra. De kijker wordt verleid tot de werke-
lijkheid van het getoonde: "Alors que la représentation tente d'absorber la simulation 
en l'interprétant comme fausse représentation, la simulation enveloppe tout l'édifice 
de la représentation lui-même comme simulacre"(Baudrillard 1981: 16).  
 Baudrillards these over het verdwijnen van de werkelijkheid in de simulacra 
steunt zwaar op een aantal geschiedfilosofische vooronderstellingen. In L'échange 
symbolique et la mort stelt hij met het oog op onze omgang met de dingen de 
volgende periodisering voor: allereerst is er een periode van imitatie tot de Franse 
Revolutie, vervolgens een periode van seriële produktie in het industriële tijdperk, 
waarin het oorspronkelijke geleidelijk aan oplost. Ten slotte breekt een periode van 
simulatie aan in de post-industriële fase, waarin het reële door de immanente logica 
van de warencirculatie in de simulatie opgaat. In deze tekst klinkt nog een kritische 
toon door: "une fois devenu son propre mythe, ou plutôt une machine indéterminée, 
aléatoire, quelque chose comme un code génétique social, le capital ne laisse plus 
aucun chance à un renversement déterminé. C'est là sa véritable 
violence"(Baudrillard 1976: 94) Maar hoe is dit geweld te waarderen? 
 In L'échange symbolique et la mort zijn vervreemding, revolutie en utopie 
echter achterhaalde begrippen. We zijn ongemerkt in een hyperrealiteit verzeild ge-
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raakt, waarin  
 
 "même l'illusion historique qui entretenait l'espoir de la convergence à 
l'infini du réel et du rationnel, et par la même une tension métaphysique, s'est 
dissipée: le réel est devenu le rationnel - cette conjonction s'est réalisée sous le signe 
de l'hyperréel, forme extatique du réel."(Baudrillard 1983: 79).  
 
Met deze impliciete verwijzing naar het door Hegel voorziene eindstadium van de 
geschiedenis geeft Baudrillard aan, dat we dit eind al lang achter ons hebben 
gelaten. De marxistische 'massa' is gefragmenteerd in transpolitieke massa's. Zij 
willen Revolutie noch Orde. Ze willen het spektakel, de verbeelding van het 
gebeuren dat van iedere zin verstoken is, desnoods een catastrofe als "l'événement 
brut maximal, là encore le plus événementiel que l'événement - mais l'événement 
sans consequences et qui laisse le monde en suspens"(Baudrillard 1983: 17).  De 
lezer wordt een beeld van een aan wildgroei overgeleverde wereld voorgetoverd: 
een netwerk van zich chaotisch vertakkende, oorsprongs- en doelloze gebeurtenis-
sen. Doelloos, niet omdat er geen doel meer is, maar omdat iedere gebeurtenis als 
middel voor elk denkbaar doel ingezet kan worden. Volgens Baudrillard heeft het 
verlangen van de Verlichters om alles zichtbaar te maken geleid tot een transparante, 
obscene wereld, waarin ieder criterium om het reële van de schijn te onderscheiden 
is verdwenen. 
 De esthetisering van de samenleving bereikt bij Baudrillard haar extase. In 
La Transparence du Mal. Essai sur les phénomènes extrèmes (1990) heet het dat  
 
 "cet état de choses paradoxal, qui est à la fois l'accomplissement total d'une 
idée, la perfection du mouvement moderne, et sa dénégation, sa liquidation par son 
excès même, par son extension au-delà de ses propres limites, on peut le ressaisir 
dans une même figure: transpolitique, transsexuel, transesthétique."(Baudrillard 
1990: 17/18).  
  
De door een exces veroorzaakte verdwijning van moderne verschijnselen als 
politiek, sexualiteit en esthetiek herdenkt Baudrillard en karakeriseert hij met het 
voorvoegsel trans. Zo zou onze cultuur transesthetisch zijn, omdat alles aan een 
esthetisering onderworpen zou zijn: "La simulation part à l'inverse de l'utopie du 
principe d'équivalence, part de la négation radicale du signe comme valeur, part du 
signe comme réversion et mise à mort de toute référence"(Baudrillard 1981: 16). 
Sommige interpreten zien hier een omkering: 
 
 "De kwintessens van zijn filosofie berust op een radicalisering van het den-
ken van Nietzsche, gericht op de volledige omkering van de verhouding tussen 
subject en object, met de superioriteit van de laatste over de eerste"(Van Gils 1990: 
239).  
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Maar in het voorvoegsel 'trans' wordt het primaat van de omkering juist vernietigd. 
Het gaat niet zozeer om een omkering waardoor de oppositie verdwijnt, alswel om 
een ironiserende ontwrichting en extremisering van de afzonderlijke polen. Hoewel 
Van Gils dus geen ongelijk heeft, wanneer hij beweert, dat Baudrillard zich van het 
methodisch principe van de omkering bedient - wat niets anders betekent dan dat 
ook hij aanvankelijk een negatief-kritische inzet heeft - geeft de kwalificatie 'trans' 
aan, dat er bovendien sprake is van een principe van de extremisering. 
 
2.3 Theorie als fatale strategie: transaporetisch filosoferen 
 
Baudrillard spreekt zich regelmatig uit over de 'determinerende' invloed van de 
objecten of iets algemener: over de materie als 'oorzaak' van het handelen van het 
subject. De materie reflecteert, zodra zij tot wetenschappelijke object wordt 
gemaakt, steeds "... eux aussi les mêmes signaux conformes, les mêmes réponses 
codées..."(Baudrillard 1978: 38). Op haast lyotardiaanse wijze spreekt hij over 
"...une ironie fantastique de la 'matière ..."(Baudrillard 1978: 38). Baudrillard neemt 
eveneens afscheid van het (neo) marxistisch erfgoed, van vervreemding en emanci-
patie, van onderdrukking en bevrijding. De kritische theorie heeft ook voor hem 
afgedaan. 'Theoretische' omgang met een hyperreële werkelijkheid is slechts moge-
lijk door "de substituer enfin à l'éternelle théorie critique une théorie ironique"-
(Baudrillard 1983: 101).  
 Is hier sprake van een zelfde ironie als zelfsplijtende en -ondermijnende inzet 
zoals deze bij Foucault optreedt? Aanvankelijk lijkt dit niet het geval. Het is niet de 
ironie van het subject dat zichzelf ondergraaft. Wel die van een object dat zich 
steeds verder terugtrekt: het gedrag van de massa's wordt niet gestuurd door hun be-
hoeftes en hun verlangen, maar door de verleiding van de objecten. Deze ver-
leidingsthese, die in allerlei sociologische versies reeds door anderen is uitgewerkt, 
krijgt bij Baudrillard een quasi-metafysische strekking. Nietzsches nihilisme en 
diens vraag naar de waarde der waarden betekent bij Baudrillard 
 
 "potentialiser ce qu'il y a de nouveau, d'original, d'inattendu, de génial dans 
la marchandise, à savoir l'indifférence formelle à l'utilité et à la valeur, la prééminen-
ce donnée à la circulation sans réserve"(Baudrillard 1983: 133). 
  
Conform een semiotische optiek richt de ironische theorie zich niet meer op de 
gebruiks- of ruilwaarde, maar op de tekenwaarde der objecten of op tekenobjecten. 
Zij zal er uiteindelijk zelf in opgaan. In deze potlatch der tekens krijgt een in 
Baudrillards ogen 'gedeontologiseerde' bataillaanse algemene economie haar 
beslag. Individuen krijgen slechts in en door consumptie van tekenwaarden een 
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plaats in een maatschappelijke hiërarchie. Consumptie levert prestige op, socialiseert 
en individualiseert. Zij constitueert individuen als verlangende subjecten, zoals de 
consumptie van waarden en waarheden hen respectievelijk tot kennende en ethische 
subjecten transformeert. 
 Hoewel Baudrillard in Les stratégies fatales het subject iedere ironie ontzegt 
en 'ironische strategieën' slechts voor de objecten reserveert, heeft het er toch veel 
van weg dat hij deze theorie in naam van de objecten ontwerpt. Zijn oeuvre ademt 
een typisch 'ironische pathos'(Van Gils 1990: 86), dat hij met eerdere cultuurcritici8 
deelt. Bij hem krijgt ironie een dubbelzinnig methodisch karakter: 
 
 "Het is niet zo dat ik in een logisch opgebouwde kritiek de negatie invoer. 
Het is meer een kwestie van ironie. Er ontwikkelt zich een proces, waarbij je een 
systeem, een begrip of een redenering tot zijn uiterste grenzen drijft en het vervol-
gens over die grenzen heenduwt, zodat ze over hun eigen logica struikelen..." 
(Baudrillard 1985/86: 75) 
  
Als we Baudrillards metaforiek even laten voor wat deze is en we onze aandacht op 
de systematische ontwikkeling van deze gedachte richten, wordt dui-delijk, dat er 
slechts ogenschijnlijk sprake is van een omkering of negatie. Ook is zonder 
probleem een weerklank van het differentiedenken te beluisteren in de opmerking 
dat 
 
 "...plus rien ne sépare un pôle de l'autre, l'initial du terminal, il y a comme 
une sorte d'écrasement de l'un sur l'autre, de télescopage fantastique, d'effondrement 
l'un dans l'autre des deux pôles traditionnels: implosion..."(Baudrillard 1981: 55).  
 
Dit levert een onbruikbare theorie op. Theorie en praktijk liggen niet meer in elkaars 
verlengde. De door Baudrillard 'waargenomen' schijnbewegingen maken een einde 
aan de dialectiek. De polariteit implodeert. Het wordt een "...simultanéité des 
contradictoirs qui est à la fois la parodie et la fin de toute dialectique..."(Baudrillard 
1981: 65).423 Opposities worden aan een 'puissance superlative'(Baudrillard 1983: 9) 
blootgesteld: iets is niet meer waar of vals, maar meer waar dan waar, valser dan 
vals. Of ten aanzien van de kunst: lelijker dan lelijk, mooier dan mooi. Het resultaat 
van deze extatisering is een 'werkelijkheid' die echter dan echt: hyperreël. 
Postmoderne individuen, ronddwalend in de mediascape, worden gefascineerd door 
het illusoire, het monstrueuze, de metamorfose, het geheim en ten slotte door het 
obscene dat zich nu door de totale zichtbaarheid, de transparantie die alles ten deel 
is gevallen als excessieve kwaliteit aan ieder verschijnel hecht. Baudrillard typeert 
deze wil tot openbaarheid in onze transesthetische cultuur als pornografisch. 

 
431 Het mag duidelijk zijn dat Baudrillard er een zeer 'platte' interpretatie van de dialectiek op na houdt. Ik hoop in het voorgaande te hebben 

aangetoond, dat Hegels dialectische denken zeer veel ruimte biedt om het schematisme dat Baudrillard voor ogen heeft, te nuanceren. 
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Als het universum, zoals Baudrillard beweert, gewijd is aan extremen en beheerst 
wordt door de simulatie, dan verdwijnt met de verzoening of synthese tevens de 
werkelijkheid: de aanname van referenten - "le publicitaire ne peut pas ne pas croire 
que les gens y croient ..."(Baudrillard 1978: 39) - die voortvloeit uit het geloofwaar-
digheidsaxioma, de overweging dat het teken zijn waarde in een referent vindt en 
dat beide onderling uitwisselbaar zijn, dit alles wordt in Baudrillards esthetisering 
opgeheven. 
 Toch erkent ook Baudrillard evenals Nietzsche, dat "pourtant ce n'est pas 
faute de vouloir du sens"(Baudrillard 1983: 46). Deze behoefte wordt echter eerder 
door spektakelzucht ingegeven dan door zelfbepaling. Bij oppervlakkige be-
schouwing lijkt alles bij het oude te blijven: "rien n'interdit de penser qu'on puisse 
obtenir les mêmes effets dans l'ordre inverse". Maar een andere 'logica', zet zich, als 
betrof het Hegels list van de rede, door: 
 
 "L'univers n'est dialectique - il est voué aux extrêmes, non à l'equilibre. Voué 
à l'antagonisme radical, non à la réconciliation ni à la synthèse. Tel est aussi le 
principe du Mal, et il s'exprime dans le malin génie de l'objet, il s'exprime dans la 
forme extatique de l'objet pur, dans sa stratégie victorieuse de celle du sujet"-
(Baudrillard 1983: 7). 
 
Als de zuivere objecten - ook hier duikt Lacans 'Chose' weer op - zich niet discursief 
laten bepalen, wat blijft er dan over van de theorie, sterker nog: van Baudrillards 
theorie in Les stratégies fatales? De vraag die hij zich aan het eind van het boek 
stelt, nadat hij zich meer dan 200 bladzijden de moeite heeft getroost om 'iets' te 
beschrijven, ligt voor de hand: "ces stratégies fatales existent-elles?" Het antwoord 
is even onvermijdelijk: "il n'y a peut être qu'une stratégie fatale et une seule: la théo-
rie"(Baudrillard 1983: 201). De conclusie is voorspelbaar: "l'hypothèse d'une 
stratégie fatale ne peut être que fatale elle aussi"(Baudrillard 1983: 210). Indirekt 
wordt precies de aporie verwoord, die zo kenmerkend is voor de schriftuur van de 
differentiedenkers die hij kritiseert. Niet alleen omdat hij de referentiële 
verwijzingen van de tekst problematiseert, maar vooral omdat hij de afgrondelijke 
werking van het medium onder ogen ziet. Hoewel het verleidelijk is om met 
Baudrillards critici te menen, dat hij in de retorische bewegingen van zijn teksten op 
nihilistische wijze de vanzelfsprekende nietszeggendheid van onze westerse cultuur 
reproduceert, ben ik geneigd hem toch iets meer krediet te geven. Zijn opvatting 
aangaande theorievorming is van belang, omdat hij in de meest radicale geste de 
esthetisering van het denken toont en toonzet. Hij biedt evenals differentiedenkers 
een herformulering van de problematiek van de schijn en wijst op de 
onontkoombaarheid van een zelfondermijnend, aporetisch denken. Maar in 
tegenstelling tot hen snijdt Baudrillard de band tussen theorie en praktijk die altijd 
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de navelstreng van de filosofie is geweest, volledig door. De onbeslisbaarheid is in 
Baudrillards werk opgelost: zijn schriftuurlijke beweging is tot een zelfbeweging 
geworden, die in zichzelf doldraait. Het literaire gehalte van zijn teksten neemt de 
overhand. De aporie wordt, zo zou ik willen stellen, transesthetisch of anders ge-
steld: dit filosoferen is transaporetisch: door het verdwijnen van iedere band met de 
wereld der dingen wordt de spanning die theorie en praktijk, denken en zijn toont, 
uiteindelijk vernietigd. De verabsolutering van de verleiding der dingen heeft de 
subject-decentrerende werking van de fascinatie, waarin de intentionaliteit nog 
aanwezig is, teniet gedaan. Precies in het verdwijnen van de spanning tussen een 
weliswaar anders gerelateerde theorie en praktijk onderscheidt Baudrillards 
transaporetische filosoferen zich van het hyperaporetische denken van bijvoorbeeld 
Derrida. 
 De vraag is of het niet slechts een pose is. De lezer van Baudrillards teksten 
kan zich doorgaans niet aan de indruk onttrekken dat er een scherpe diagnose van 
onze cultuur-historische positie wordt geboden. In zijn werk zijn allerlei passages te 
vinden waar hij naar het standpunt van differentiedenkers opschuift. Als hij 
bijvoorbeeld over de ironische strategieën verklaart dat een dergelijke strategie eist 
"dat je object wordt, een soort lotsbestemming"(Baudrillard 1983/4: 11) dan neemt 
zijn toeschrijving van de ironie aan de objecten een verrassende wending. Het heeft 
er veel van weg, dat de schrijver Baudrillard zich in zijn tekst 'objectiveert', dat hij 
zich niet zozeer 'voorbij zijn eigen tekst'424 schrijft, maar dat hij zich veeleer in zijn 
tekst insluit. Gegeven deze ironische inzet, maskeert Baudrillard transpolitiek - dat 
wil zeggen op 'slinkse' en 'averechtse' wijze425 - het feit dat zijn betoog door een 
supplementaire verhouding een geladen zinvolheid behoudt.  
 Als we deze verhouding in termen van Lacan vertalen kunnen we alle 
categorieën waarvan Baudrillard het einde aankondigt - het sociale, de politiek, de 
geschiedenis, het subject - als metaforische fixaties aanmerken.426 Zijn gebruik van 
de ironie impliceert een problematisering van deze imaginaire beelden. Er wordt bij 
de lezer nog aan een metaforisch bewustzijn geappelleerd, wat een band tussen de 
taal en een buitentalige werkelijkheid veronderstelt. De ironie problematiseert meer 
dan de beelden deze band. 'Ironische strategieën van het object' en de 'ironie van het 
lot' blijken slechts mogelijk bij gratie van het menselijk bewustzijn dat zich 
geconfronteerd ziet met het falen van zijn eigen 'banale' strategien.427

 De verwantschap met differentiedenkers wordt nog duidelijker, wanneer 
Baudrillard op de door hemzelf in L'autre par lui-même gestelde vraag "Waarom 
theorie?" niet meer in termen van hyperrealiteit of fataliteit, maar in die van een 
principiële limiet antwoordt:  

 
432 Ruurd Bakker/Jeroen Boomgaard, "Schrijvend voorbij de eigen tekst. Baudrillard en zijn opponenten", als nawoord bij: Baudrillard 1986: 117. 

433 Zie: Maurice Nio, "De suspense van de theorie" in: Het komplot van de wereld. Over theorie en illusie (1986), p. 15. 

434 Zie: excursie 14. 

435 Zie verder: Oosterling/De Jong 1990: 330 ev. 
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 "Ou plutôt, leur relation est celle d'un défi respectif. Car le réel n'est sans 
doute lui aussi qu'un défi à la théorie. Non pas un état objectif des choses, mais une 
limite radicale de l'analyse..."(Baudrillard 1987a: 84) 
  
Is Baudrillards radicale limiet de wijkende horizon die in het voorgaande als het 
voor differentiedenkers constitutieve grensbegrip naar voren is gebracht? 
 Maar Baudrillard gaat in zijn verwerking van de schijnbewegingen tot het 
uiterste. Dat wat misschien ooit als een hypothetisch spelletje begon, is uitgemond 
in een wervelend spektakel van beelden en woorden. Als een verstrengeling van 
vorm en van inhoud of 'medium' en 'message' is het "meer een hypothetisch spelle-
tje. Eerst had ik een haast McLuhanachtige hypothese..."(Baudrillard 1985/6: 10). 
Een groot aantal opmerkingen in Les stratégies fatales, wijzen in die richting: "De 
toute façon, (...) cette hypothèse est fascinante." Maar "c'est l'hypothèse ('scientifi-
que') d'une objectivité morte de l'univers qui est invraisemblable"(Baudrillard 1983: 
92). Toch werpt hij zelf, op nietzscheaanse wijze, hypothesen op - "Gesetzt, daß... - 
over de massa en het onbewuste, waarin er geen sprake meer is van vervreemding 
en verdringing: "rien que pour changer, il serait intéressant de concevoir 
...."(Baudrillard 1983: 109). Of zoals hij het op de laatste bladzijde van Les 
stratégies fatales expliciet stelt: "Tous se résume finalement à cela: faisons un seul 
instant l'hypothèse qu'il y ait un parti pris fatal et énigmatique de l'ordre des 
choses"(Baudrillard 1983: 211).  
 Baudrillards fatale theorie is evenmin als het 'waarheidsspel', de 'fictie-theo-
rie' of 'schriftuur' van differentiedenkers waar. De zich aaneenrijgende betekenaren 
vormen bij hem echter een duivelscirkel, waaruit evenmin als uit Hegels dialectisch 
universum nog een ontsnapping mogelijk is. Eenmaal in Baudrillards taalspel 
binnengetreden worden we gedwongen het door zijn regels bepaalde spel te spelen. 
Een kritiek op zijn transesthetische project waarin schijnbewegingen nog de enige 
realiteit lijken te zijn, omdat de pathos niet meer doorwerkt, vereist een hypo-
kritische houding. De vraag wat nog de ethische en politieke consequenties zijn van 
een dergelijke vorm van zelfondermijnend en zelfreferentieel denken en schrijven, 
blijft onbeantwoord. 
 
 "Quand une forme resplendit de l'énergie inverse, quand l'énergie du faux 
resplendit de la puissance du vrai, ou quand le Bien resplendit de l'énergie du Mal - 
quand, au lieu de les opposer, une sorte d'anamorphose singulière guide la transpa-
rition d'une forme dans l'autre, la transparition d'une énergie dans l'énergie inverse, 
que peut-on opposer à ce mouvement singulier?"(Baudrillard 1983: 74; crsf. ho) 
 
Baudrillards critici dichten hem allerlei aporieën toe. Zij wijzen op een zelfonder-
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mijning waardoor een nieuw kritisch sociaal-theoretisch uitzicht onmogelijk is 
geworden. Zijn oeuvre zou de absolute nulgraad van kritische theorievorming zijn. 
Zo meent Van Gils dat Baudrillards sociale theorievorming samengaat met een 
theoriekritiek die de resultaten ervan weer opheft. Welwillend concludeert hij, met 
het oog op de discrepantie tussen de gebrekkige fundering van Baudrillards theorie-
vorming en de daar haaks op staande zeggingskracht,  
 
 "dat de sociale theorie van Baudrillard descriptief nauwelijks enige betekenis 
toegekend kan worden, normatief daarentegen wel. Daar dient echter aan toege-
voegd te worden, dat die normatieve betekenis geenszins immanent is aan 
Baudrillards denken zelf"(Van Gils 1990: 243). 
 
Douglas Kellners conclusie is vernietigender: "In political terms, this is what I 
believe Baudrillard's project comes down to ultimately: capitulation to the 
hegemony of the Right and a secret complicity with aristocratic conservatism"-
(Kellner 1989: 215). Het is waar, Baudrillards kritiek op links gaat niet gepaard met 
een even scherpe kritiek op rechts. Dit is voor Kellner "a major failure and aporia of 
his project". Hij is hoogstens bereid om in Baudrillard 'a court jester' of 'a provoca-
teur'(Kellner 1989: 216/7) te zien.  
 Ik ben het met Kellner eens, dat vanuit Baudrillards these geen kritische 
sociaal-politieke theorie meer kan worden ontwikkeld. Maar dat dit uit het 
aporetisch gehalte van zijn denken voortkomt, lijkt mij niet een sluitend argument, 
tenzij het een transesthetische aporie betreft, waartoe de radicale esthetisering van 
het denken en de theorie bij Baudrillard heeft geleid. Met Van Gils verschil ik niet 
van mening over de normatieve doorwerking van Baudrillards inzichten. De 
zeggingskracht die ervan uitgaat, kan echter niet meer worden omgezet in 
daadkrachtig sociaal-politiek gedrag zonder dat het aporetische gehalte van dit 
denken wordt vernietigd en allerlei modernistische noties worden gereanimeerd. 
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3 Schriftuurlijke strategieën: filosofie als schijnbeweging 
 
Waarin onderscheiden teksten van differentiedenkers zich dan van Baudrillards 
teksten? In hoeverre weten zij de aporetische spanning die ook hun werk con-
stitueert, in ethische en sociaal-politieke zin wel produktief te maken? Voordat de 
contouren van een mogelijk antwoord geschetst worden, dient naar mijn mening de 
blik nog eenmaal gericht te worden op de spanningsverhouding tussen inhoud en 
vorm, ervaring en medium, of hegeliaans gesteld: tussen het algemene en het 
bijzondere.  
 Als de werkelijkheid - in ieder geval die van de filosoof - zoals Foucault 
steekhoudend heeft weten te beargumenteren, een vertoogseffect is en als er sprake 
is van een kunst-matige omgang met vertogen in een waarheidsspel dat zichzelf van 
een aporetische spanningverhouding 'bewust' is, dan kan zonder terughoudendheid 
worden gesteld, dat bij Deleuze op creatieve en affirmatieve wijze gepoogd is om in 
steeds wisselende waarheidsspelen nieuwe werkelijkheden te scheppen. Hij maakt 
de creatieve krachten van het denken op zo'n wijze vrij, dat zijn teksten niet tot 
literatuur worden. De vraag waarom het geen louter esthetische geste of een leeg 
gebaar uit wanhoop is - een geste die Lyotard terecht afwijst -, hangt naar mijn 
mening samen met een specifieke manier van schrijven en met de wijze, waarop 
daarin het beschrevene zo resoneert dat het ervaarbaar wordt voor de lezer. Deze 
teksten zijn 'experimenteel', omdat ze onder andere uitnodigen tot nieuwe ervarin-
gen. Zij richten zich op de grens van het denken. Daar komen zij 'oog in oog' te 
staan met een ondenkbare wereld. Zij blijven echter verbonden met een traditie, 
waarvan Hegel en Nietzsche ieder op hun eigen wijze vertegenwoordigers zijn. 
Herlezen we de teksten van bijvoorbeeld Hegel dan blijkt dat ook hij zijn inzichten 
in zijn manier van schrijven 'implementeert'. Een intensieve lezing van Hegels 
Phänomenologie des Geistes of Wissenschaft der Logik maakt dat onmiddellijk 
duidelijk. De lezer wordt door Hegel al dan niet onbedoeld uitgeleverd aan talige 
bewegingen, die constitutieve denkbewegingen opsporen en navolgen. In Hegels 
taalreflexieve wendingen wordt steeds van positie gewisseld: hij gaat van het an-sich 
naar het für-sich en naar het an-und-für-sich, maar ook binnen deze posities wordt 
gewisseld van een 'an-sich für uns' naar het 'für-sich für es'.  
 Ook voor de schrijfwijze van Adorno gaat dit op. Wellmer opent met zijn 
'stereoscopische lectuur' van Adorno's micrologieën deze schriftuurlijke dimensie: 
"Man muß sie lesen, man kann sie zitieren, aber man kann sie nicht zusammen-
fassend referieren, ohne sie zu verstümmeln"(Wellmer 1985: 158). Terwijl Adorno 
in zijn esthetica voornamelijk de producenten van een esthetische ervaring op het 
oog heeft, wijst Wellmer op de receptieve kant: 
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 "... so könnte man sagen, daß die entgrenzten Formen der modernen Kunst 
nicht nur der ästhetische Spiegel eines dezentrierten Subjekts und seiner aus den 
Fugen geratenen Welt sind, sondern daß sie auch für einen möglichen neuen Um-
gang der Subjekte mit ihrer eigenen Dezentriertheit stehen..."(Wellmer 1985:163). 
  
Maar is een subject dat met zijn gedecentreerdheid omgaat nog wel een subject? 
Hoewel Wellmer er een habermasiaanse wending aan geeft, zodra hij deze ont-zette 
subjectiviteit als "die flexiblere Organisationsform einer 'kommunikativ verflüss-
igten' Ich-Identität" opvat, is zijn waarneming interessant genoeg om als uit-
gangspunt te dienen voor een analyse van de schriftuur van differentiedenkers.9 
Differentiedenkers radicaliseren Adorno's werk door evenals Wellmer de esthetische 
ervaring niet tegenover het denken te plaatsen, maar deze in de taal te implemente-
ren. Precies door de mogelijkheid van een esthetische ervaring van de tekst te 
realiseren wordt deze tot schriftuur. Het medium verliest zijn transparantie en wordt 
weerbarstig.  
 De taal 'der' filosofen is doorgaans slechts op één ding gericht: de erin 
opgeroepen affecten ten spijt gaat het vooral om goed beargumenteerde com-
municatie. Echter, de 'écriture souveraine'(Derrida 1967b: 391) zoals Derrida deze 
bij Bataille meent te vinden, is er op gericht tevens een zelfsplijtende en -omvatten-
de beweging in gang te zetten. Dit vormt haar experimentele element. De kern van 
Kants en Hegels filosofie - zelfreflexiviteit - wordt opgeroepen als een ontregelende 
ervaring in de taal: met de onttakeling van de waarheid van andere vertogen wordt 
tevens de eigen waarheid geproblematiseerd. Ter onderscheiding van Baudrillards 
hypo-kritische teksten kunnen, naar analogie van Derrida's kenschets van een nieuw 
soort aporie als hyperaporetisch, differentie-teksten adequater met termen als hyper-
reflexief en hyperkritisch worden gekenschetst. De aporetische structuur van dit 
denken met zijn splijtende en verdubbelende schijnbewegingen wordt bij differentie-
denkers methodisch in hun tekst 'ingeschreven'. De lezer wordt bij Derrida door de 
deconstructivistische werking van de différance in de vorm van een zichzelf 
voortdurend splijtende schriftuur beroerd. 
 Ook wordt het experimentele gehalte en het 'primaat' van de veelvoudigheid 
en differentie in allerlei genres gearticuleerd. Daarom menen zowel Foucault als 
Lyotard dat tegen het licht van de ver-anderende werking van het filosoferen de 
filosofische stijl bij uitstek door het 'essay' wordt belichaamd(Foucault 1984a: 15; 
Lyotard 1983: 12). De laatste legt in Le Postmoderne expliqué aux enfants zijn 
inzicht in het geschil tussen vele genres vervolgens uiteen in een waaier van 
stijlvormen.428 Het affirmatieve, alles met elkaar verbindende, creatieve filosoferen 
van Deleuze kent ook een eigen stilering: "Il n'y a pas de différence entre ce dont un 

 
437 Hij gebruikt daar de volgende genres: kanttekening, mededeling, memorandum, bericht, post-scriptum, noot, schrijven, glos en een adres. 

Zie: Lyotard 1986: inhoudsopgave. 



 39

12. Kunst-matig filosoferen. Van een metafysische naar een esthetische 
aporie 
 

 

 

 

livre parle et la manière dont il est fait" (Deleuze/Guattari 1980: 10). Dit 'fait' slaat 
zowel op het ontstaan van de concepten die in het boek worden geschapen, als op 
het 'inscrire' van dat wat wordt gesproken. 
 Wil het evenementiële aspect van het denken in stand blijven dan dient een 
differerende beweging - Nietzsches 'dissonantie' - zich in en als de schriftuur te 
affirmeren. Vandaar dat een boek als L'Anti-Oedipe bij uitstek een deleuzeaans boek 
is: het beschrijft niet alleen de subject-decentrerende koppelingen van het verlangen, 
maar laat deze ook in de tekst als schriftuur resoneren. Aan de marginalisering van 
dit werk door interpreten enerzijds of de toespitsing van Deleuzes veelkoppige 
'oeuvre' op dit werk door critici anderzijds ligt de vooronderstelling van een 
stijlbreuk ten grondslag, die in zijn voordeel of nadeel wordt gebruikt. De verwij-
zing naar deze breuk getuigt naar mijn mening eerder van een gebrek aan inzicht in 
de schriftuurlijke verwerking van de différence-gedachte dan van een werkelijke 
breuk in het oeuvre. Als stijl, zoals Deleuze beweert, "le mouvement du con-
cept"(Deleuze 1990:192) is, dan impliceert dit tevens "une tension de tout le langage 
vers un dehors". Daarover merkt hij in Critique et clinique op, dat dit zich zowel "à 
travers les mots" als "entre les mots" aandient. Evenals Lyotard benadrukt hij het 
'per' en het 'inter'. Met Lyotard vat hij bovendien de materialiteit van woorden op als 
"le 'non-sens' de la pensée, sa masse"(Lyotard 1988a: 155). Beiden menen dat de 
verwerking ervan overeenkomsten vertoont met het werk van kunstenaars, die 
nuance en timbre van tonen in de muziek of kleuren in de beeldende kunst 
articuleren: "ils (nuance en timbre, ho) 'disent' toujours autre chose que ce que 
signifie la pensée, et qu'elle veut signifier en les mettant en forme"(Lyotard 1988a: 
155). 
 De strategie die met name in de derrideaanse schriftuur wordt uitgewerkt, is 
een splijtings- en verdubbelingsstrategie. Zijn teksten roepen door hun zelfsplijtende 
karakter bij de lezer een ervaring op, waarin het aporetisch besef - 
bewustzijnsfilosofisch geformuleerd: de kloof tussen denken en zijn - doorwerkt. 
Indirekt, maar met een grote openheid en ervaringsmatig, d.i. op experimentele 
wijze wordt weliswaar iets over de werkelijkheid buiten de taal gezegd, maar niet op 
objectiverende wijze: dat wat ogenschijnlijk geobjectiveerd wordt, wordt in de taal 
zelf in werking gezet of 'in ervaring gebracht', geëxperimenteerd. In zijn teksten 
werkt zo Kants ont-zettende ervaring van het sublieme door.  
 In Lyotards affirmatieve schriftuur in Économie libidinale - die overeenstemt 
met die van Deleuze/Guattari's L'Anti-Oedipe - werken eveneens deze tendenzen 
door. Lyotard ontwikkelt vanuit zijn zinnenfilosofie een door zelfsplijting en -
verdubbeling bepaalde schriftuur in Le Différend en de daaropvolgende geschriften. 
Zijn term 'enchaînement' van uitspraken en de principiële dissensus die hij als 
(af)grondstructuur aan het licht brengt, zijn indicaties voor een zelfsplijtingsproces 
zonder eind.  
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 Als de splijtingsstrategie een schriftuurlijke uitdrukking is van Kants onein-
dige regressus van de verbeeldingskracht of van de slechte oneindigheid van Hegel, 
is er dan ook een schriftuurlijke strategie te vinden die een 'Anspruch' maakt op 
totaliteit? Deze tweede strategie is moeilijker terug te vinden. Het zijn vooral 
Foucault en Deleuze/Guattari die, naast de toepassing van de splijting en verdub-
beling - Deleuzes 'connectionisme' -, de simulatie van een totaliteit verwerken. Het 
monolithische karakter van Foucaults analyses over aspecten van de savoir-pouvoir 
- zeker Les mots et les choses en Surveiller et punir - zijn door critici stevig onder 
vuur genomen. Ik wil niet beweren dat Foucault bewust een sluitend systeem heeft 
gecreëerd om de transcendentale schijn te affirmeren. Wel lijkt het mij aannemelijk, 
dat hij deze omvattende bewegingen heeft uitgevoerd, wetend dat het louter 
constructies waren, die door zijn methodische blik werden geproduceerd. Deleuzes 
machinerende teksten die hij samen met Guattari schrijft - zoals gezegd: met name 
het eerste deel van Capitalisme et Schizophrénie: L'Anti-Oedipe - en Lyotards 'om-
vattende' analyse van het postmoderne weten vertonen een 'univer-
saliserings'tendens. Het schijnbaar totaliserende verhaal van La condition 
postmoderne wordt door menig criticus dan ook terstond opgevat als een nieuwe 
Grote Vertelling. 
 In L'Anti-Oedipe lijken Deleuze en Guattari de hegeliaanse bewegingen te 
parodiëren: dwars door de arbitraire, door een drieslag bepaalde periodiseringen die 
worden ontwikkeld, wordt het affirmatieve gehalte van de schriftuur tot gelding 
gebracht. Het zijn deze methodisch uitgekristalliseerde schijnbewegingen die naar 
mijn mening het door Habermas gewraakte 'literaire' karakter van de schriftuur 
bepalen. Na de Franse linguistic turn wordt op deze wijze in het weerbarstige 
medium van de taal Kant zo hernomen, dat er een ontwrichting van de tegenstelling 
filosofie-literatuur plaatsvindt.(Bennington/Derrida 1991: 213) In een schriftuur 
wordt echter geen zelfbewustzijn meer uitgedrukt: dit wordt in zijn geproblemati-
seerde historiciteit letterlijk uiteen-gezet. Een schriftuur is nog slechts reflectie in de 
terugbuiging van het gebroken zelfbewustzijn in de taal. 
 
Maar waarin verschilt de schriftuurlijke strategie van bijvoorbeeld Derrida nu van 
Baudrillards fatale strategie? In Politiques de l'amitié bespreekt Derrida Nietzsches 
verdraaiing van de bekende paradox - of zoals we deze nu kunnen herformuleren: 
performatieve tegenspraak - over de vriendschap, die voor het eerst door Aristoteles 
is verwoord en vervolgens door Cicero en Montaigne is hernomen: "O mes amis, il 
n'y a nul amy". Nietzsche grijpt deze paradox in Menschliches, Allzumenschliches 
aan om met de oppositie tussen wijze en gek tevens die van vriend-vijand te 
ontwrichten: "... und vielleicht kommt jedem auch einmal die freudige Stunde, wo er 
sagt 'Freunde, es gibt keine Freunde!' so rief der sterbende Weise; 'Feinde, es gibt 
keine Feinde!' ruf ich, der lebende Tor"(2.263/4). In zijn bespreking van deze door 
een aporetische spanning bepaalde uitspraak, waarin het evocatieve aspect het 
constatieve ondermijnt, maakt Derrida een methodische opmerking over zijn tekst, 
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waarin hij de zeggingskracht van wat hij beweert, vernietigt door, evenals 
Baudrillard, iedere verwijzing naar de werkelijkheid buiten de tekst te ontkennen:  
 
 "(À parler ainsi, à dire l'amour ou l'amitié improbable, je ne dis rien, je ne 
constate ou décris rien. Tout d'abord parce qu'il n'est pas sûr que quelque chose de 
tel existe, et que rien soit jamais présent hors de ce que j'en dis, que vous lisez peut-
être à votre manière......)"(Derrida 1994: 89; crsf. ho). 
 
Gebeurt hier hetzelfde als aan het eind van Les stratégies fatales? In geen geval. In 
Derrida's toevoeging klinkt precies het verschil met een fatale strategie op: "et c'est 
justement ce que je veux dire en attirant le peut-être dans cette zône franche - où l'on 
peut compter sur rien, ni nous compter nous-mêmes." Derrida's schriftuur blijft in de 
zelfondermijning open.  
 Deleuzes 'virtualiteit' krijgt in dit 'peut-être' een andere gestalte. De afwijzing 
van iedere ontologie - être - impliceert niet dat er geen ethisch of politiek implicaat 
meer zou zijn. De terughoudendheid appelleert. Door de ontzegging wint de tekst 
aan zeggingskracht: "la réponse ne m'appartient plus...". Dit neemt niet weg dat de 
lezer zich daarom des te meer aangesproken zou kunnen voelen. Derrida wijst op 
een onbeslisbaarheid: "le peut-être dans cette zône franche". In deze ontzegging 
wint zijn appèl juist aan zeggingskracht. Het is het zelfde 'peut-être' waarvan sprake 
was, toen hij in een verbreding van Aristoteles' begrip van aporieën de term 
'hyperaporetique' introduceerde, naar analogie waarvan hier de gedachte van een 
'extra-discursieve' of 'Vernunft-externe' aporetische spanning is verwerkt: 
 
 "Celle-ci serait la condition archi-préliminaire d'une autre expérience ou 
d'une autre interprétation de l'amitié, et par là même la condition au moins négative 
d'une autre pensée du politique, c'est-à-dire aussi de décision et de la responsabi-
lité"(Derrida 1994: 225). 
  
De lezer wordt niet verantwoordelijk gesteld. Hij wordt niet ter verantwoording 
geroepen in de modernistische en/of marxistische zin van het woord. Er wordt 
veeleer aan zijn verantwoordelijkheid geappelleerd. Het gaat om 'gehoorzaamheid' 
in heideggeriaanse zin. 
 Batailles mythologische antropologie, Foucaults waarheidsspelen, Deleuzes 
rhizomatiek, de deconstructivistische schriftuur of de fiction-théorie van Lyotard 
vertonen structurele overeenkomsten. Alle zijn het gestalten van dat wat Lyotard in 
zijn kritiek op de Grote Vertellingen 'kleine verhalen' heeft genoemd: het singuliere 
eist zijn bestaansrecht op zonder dat dit vervolgens, na een reductie tot het 
bijzondere, veralgemeniseerd wordt en als directief of imperatief aan anderen wordt 
doorgegeven. Niettemin is er een aanspraak op totaliteit. Deze heeft echter het 
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karakter van een geaffirmeerde schijnbeweging, van een regulatieve fictie. Kants 
transcendentale illusie kan na de kritiek op het subject geen imperatieven voor het 
individuele leven opleveren. Noch kan een op het dialectisch materialisme 
gebaseerde analyse van het heden directieven bieden voor het collectieve gedrag 
voor de realisering van een toekomstige rechtvaardige samenleving. 
 In Économie libidinale, verwijst Lyotard naar Adorno's "bouteille à la mer" 
en situeert hij "au sein du théorique" "un 'discours' de dissimulation". Hiermee geeft 
hij aan hoe zich dwars door de discursieve communicatie intensiteiten doorzetten die 
de lezer beroeren, waarna de 'boodschap' die in de fles zit wordt doorgegeven: "il n'y 
aurait pas de message dans notre bouteille; seulement quelques énergies, dont la 
transmission et transformation est laissée et souhaitée imprévisible"(Lyotard 1974: 
302/3). En even verder verwoordt hij dit onder verwijzing naar Deleuze's schizo-
analyse ten slotte als volgt: "Il n'y a pas lieu pour les intensités, pas de genre intense; 
et s'il faut le redire, répétons que l'articulation théorique la plus stricte peut donner 
occasion à des passages vertigineux..."(Lyotard 1974: 306). 
 
Hoe zijn deze strategieën tegen de achtergrond van Hegels geschiedfilosofische 
analyses te duiden? In hoofdstuk 6 heb ik Nietzsches filosofie op de grens van 
literatuur/kunst en religie gesitueerd. Nietzsche meent, dat de 'leer' van de Eeuwige 
Wederkeer in de plaats van de metafysica en de religie zou moeten komen, ondanks 
het feit dat deze 'leer' zich niet strikt wetenschappelijk laat onderbouwen.(12.342/3) 
De schriftuurlijke strategieën, waarin de nietzscheaanse aporie zich laat ervaren, 
bewegen zich eveneens op de grens van kunst en religie, van het singulier materiële 
van het medium en een omvattende algemeenheid.  
 Als deze situering van Nietzsches filosofie tussen kunst en religie wordt her-
dacht vanuit Hegels perspectief, hoe laat filosofie, als de filosoof niet tot dichter wil 
worden en filosofie evenmin nog een Grote Vertelling kan produceren, zich dan nog 
ten opzichte van de kunst afbakenen? Hoe kan zij aan de particulariteit ontsnappen 
die de kunst - en daarmee de literatuur - eigen is? Moet een esthetisering niet op een 
volledige versplintering van de filosofie in kleine vertellingen uitlopen? En zo niet, 
waaraan ontleent ze dan nog een veralgemeniserende pretentie of een "Anspruch auf 
absolute Totalität"?  
 Deze vraag is reeds in een omgekeerde versie opgeworpen: bestaat er een 
mogelijkheid om Hegels filosofie zo te duiden dat ook bij hem een esthetische mo-
ment naar voren treedt? In technische zin treedt het, op soortgelijke wijze als bij 
Kant, in de zintuiglijke zekerheid reeds aan het begin van de Phänomenologie des 
Geistes naar voren.429 Daarin komen steeds weer uitspraken en passages voor waarin 
Hegel zich uitlaat in termen van 'Anschauung', zodra hij over denkbewegingen en 

 
438 Zie ook: Heinz Kimmerle, "Hegels Esthetica. De lust van het raadsel" in: Oosterling/Prins 1992: 53-66. Kimmerle betoogt dat onder een 

bepaalde invalshoek duidelijk wordt, dat Hegels esthetica "het hoogste punt of het kernpunt van zijn (Hegel, ho) denken"(Oosterling/Prins 

1992: 62) is.  



 43

12. Kunst-matig filosoferen. Van een metafysische naar een esthetische 
aporie 
 

 

 

 

                    

bewegingen van het zijn spreekt. Zo stelt hij, aan het eind van de paragrafen waarin 
'der seiner selbst gewisse Geist' en de moraliteit worden uiteengezet, even voordat 
de opheffing van de Geest in de religie plaatsvindt, over de verbinding van het 
algemene en het enkelvoudige in het denken:  
 "Das Wort der Versöhnung ist der daseiende Geist, der das reine Wissen 
seiner selbst als allgemeinen Wesens in seinem Gegenteile, in dem reinen Wissen 
seiner als der absolut in sich seienden Einzelheit anschaut, - ein gegenseitiges 
Anerkennen, welches der absolute Geist ist"(H3.493). 
 
Aan het eind van de Enzyklopädie, daar waar hij de positie van de filosofie ten 
opzichte van de kunst en de religie afbakent, spreekt hij over een 'einfache geistige 
Anschauung' die "dann zum selbstbewußten Denken erhoben ist"(H10.378). 
 Maar de vraag is ook direkt te beantwoorden. Josef Simon heeft Hegels 
kenschets van de filosofie, als zou deze haar tijd in begrippen vatten, aangegrepen 
om rekening houdend met de aporetische spanning in Hegels werk430 - bezien 
vanuit een post-nietzscheaans perspectief waarin van Aufhebung geen sprake meer 
kan zijn - de relatie tussen kunst, religie en filosofie anders te duiden. Hij verwijst 
daarbij niet naar differentiedenkers, maar zijn bekendheid met Nietzsche doet 
vermoeden dat hij vanuit deze inspiratie Hegel herleest. Keer op keer wijst Simon 
op een principiële differentie, die hij, evenals dit bij differentiedenkers tot op grote 
hoogte het geval is, vanuit een herdenking van de tijdsnotie ontwikkelt: "Es (het 
individu, ho) steht in einer unmittelbaren, von ihm selbst nur anzuschauenden und 
nicht zu denkenden Differenz zu anderen Individuen. Es steht zu ihnen im 
Verhältnis des unbegriffenen 'Außereinander' und damit der Zeit"(Simon 1994: 1). 
Ik zie Simons poging om de relatie tussen kunst, religie en filosofie te herdenken, 
als een analogie van de wijze waarop Deleuze de verschillende denkbeelden, die 
binnen de filosofie hebben geheerst, aan elkaar afmeet. Er bestaat dan tussen de drie 
sferen geen cumulatief-progressieve relatie zoals bij Hegel. De drie sferen zijn 
veeleer stratificaties, dat wil zeggen, drie in intensiteit variërende lagen, die het 
denken voortdurend doorkruist. Filosofie, kunst en religie vormen zodoende een 
krachtenveld, waar-binnen het denken zich steeds anders articuleert. Als filosofie al 
ge'positioneerd' zou kunnen worden dan geven huidige vormen van 
differentiedenken in, haar te situeren tussen religie met haar aanspraak op absolute 
algemeenheid en kunst met haar aanspraak op absolute particulariteit. Het 'tussen' in 
pejoratief esthetische zin overdrijven zou filosofie tot enter-tainment maken. 
Adequater is het dit 'tussen' in deleuzeaanse en lyotardiaanse zin te begrijpen.  
 Als filosofie op schriftuurlijke wijze iets kunst-matigs laat 'resoneren', als 
een esthetisering zich textueel articuleert, gebeurt dit vanuit het inzicht van de 
absolute particulariteit van iedere tekst. De esthetisering zou dan deels in de 

 
439 Zie: excursie 12.1.



 44

 III. Esthetisering van het denken. Kunst-matige filosofie 
 

 

 

 

affirmatie liggen van dat wat bij Kant de oneindige versplintering van de ver-
beeldingskracht en bij Hegel het "Zersplittern des substantiellen Inhalts in viele 
selbständige Gestalten"(H10.378) is genoemd. In deze kunst-matige beweging zet 
zich eveneens een aanspraak op totaliteit door: dat wat Kant "ein Anspruch auf 
absolute Totalität" en Hegel "die einfache geistige Anschauung" noemt. Dit laatste 
dicht Hegel de religie toe. De filosofie onderscheidt zich echter van de religie in de 
mate, waarin zij zich bewust is van de differentie van verschillende totaliseringen. 
Dit tast de door haarzelf ervaren waarachtigheid ten aanzien van haar eigen positie 
niet aan. Terwijl kunstenaars afzonderlijke werken naast elkaar kunnen begrijpen, 
begrijpt iedere fundamentalistische religie zichzelf altijd als een absolute algemeen-
heid, waaraan andere religies ondergeschikt dienen te worden gemaakt.  
 In de differentiefilosofieën verbindt de tijdelijkheid (eindigheid van de 
kunst) zich met de eeuwigheid (oneindigheid van de religie). In deze paradoxale 
verbinding zijn vormen van differentiedenken nietzscheaans 'unzeitgemäß'. Voor de 
filosoof die zich de esthetische dimensie van het denken bewust is, geldt de 
verzuchting van Shakespeares Hamlet: "The time is out of joint". Of in de 
hegeliaanse terminologie van Simon: 
 
 "Das Moment des Außereinander bleibt in der Wirklichkeit der Philosophie 
erhalten. Sie bleibt bewußt und sogar 'selbstbewußt' zeitlich, und darin unterscheidet 
sie sich von der Religion, die sich ihr Telos als überzeitlich voraussetzt. Die 
Philosophie gewinnt keinen 'überzeitlichen' Standpunkt und kommt zu sich selbst, 
indem sie dies in ihren Begriff aufnimmt"(Simon 1994: 4). 
 
Als filosofie nog een aanspraak op absoluutheid maakt, dan zou ik deze aporetisch 
willen kenschetsen als een absolute ontkenning van de absoluutheid van de kunst en 
van de religie. Sprekend in hegeliaanse termen kan filosoferen dan gekwalificeerd 
worden als het materieel voltrekken van een in zich onmogelijke schijnbeweging. 
Wat hier gebeurt, lijkt mij precies dat wat differentiedenkers in hun wijze van 
filosoferen gestalte trachten te geven: de concentratie van, in de woorden van 
Foucaults Les mots et les choses, een empirisch-transcendentale dubbelbeweging in 
een discursief medium. Deleuzes als singulier-universele begrepen 'sensible' is 
daarvan slechts één uitdrukking. Zijn transformatie van de bergsoniaanse 'intuïtie' 
duidt op een poging om deze omvatting niet zozeer aan de discussie alswel aan het 
louter discursieve te onttrekken. Dat er in het denken van Nietzsche en Derrida 
volgens Habermas een constitutief mystieke element aanwezig is, zou ik uitsluitend 
vanuit dit volstrekt andere gezichtspunt willen onderschrijven. Dit mystieke element 
zou wel eens een niet-discursieve gestalte van een "Anspruch auf absolute Totalität" 
kunnen zijn, die op het moment van de uitspraak ervaringsmatig en achteraf 
uitsluitend genealogisch of deconstructivistisch kan worden geduid.  
 Foucaults negatief-kritische analyse van het moderne denken dat door een 
analytiek van de eindigheid wordt bepaald, krijgt een affirmatieve gestalte in zijn 
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herdenking van Kants bepaling van een actualiteit. Dat de kentheoretische en 
geschiedfilosofische gedachte van een "ontologie van het heden" tegelijkertijd 
ontwikkeld wordt met de sterk ethisch-politieke geladen gedachten van een 
'bestaansesthetica' en een 'zelfzorg' is in het licht van Simons herdenking van Hegels 
filosofie niet zo verwonderlijk: 
 
 "Mit diesem Zurücknehmen absoluter Ansprüche im Bewußtsein der End-
lichkeit allen Denkens 'vollbringt' sie (filosofie, ho) sich in  der 'Anerkennung' 
anderen Denkens, indem sie sich selbst als 'absolut in sich seiende Einzelheit' - nicht 
mehr denkt, sondern - 'anschaut'. Das Individuelle läßt sich nicht in allgemeinen 
Begriffen 'denken', sondern nur 'ästhetisch' unterscheiden"(Simon 1994: 8). 
  
Eindigheid en esthetiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zou de on-dertoon 
van de kwalificatie niet zo negatief zijn, dan zou, teneinde vormen van 
differentiedenken vanuit mijn optiek adequaat te kenschetsen, de kwalificatie 
hyperkritische meta-fysiek eerder in aanmerking komen dan het door Habermas 
gebezigde 'post-metafysisch'. In het 'hyper' zit evenals in het 'meta' een aanspraak op 
een synthetiserende totaliteit verdisconteerd. Deze wordt door het 'fysiek' empirisch 
geaard. De door Foucault geanalyseerde empirisch-transcendentale dubbelbeweging 
wordt daarmee geaffirmeerd. Het 'hyperkritisch' duidt bovendien een positie voorbij 
de 'kritiek' aan, die zichzelf in de kritiek geenszins ontziet. Met het oog op de 
postmoderne verbinding van kunst en religie lijkt mij een exploratie van deze ge-
dachte meer dan de moeite waard. Wellicht treedt in de herdenking van deze relatie 
een historische band aan het licht: een wederzijdse afhankelijkheid van twee 
filosofische disciplines die aan de wieg van Kants kritische filosofie hebben gestaan, 

 weten de esthetica en de metafysica-kritiek. 
403 Zie: C. Pries (Hrsg.), Das Erhabene (1989), pp. 321/27. Zie voor een verder uitwerking van dit aspect: W. Welsch &

C. Pries, Ästhetik im Widerstreit (1991). 
406 Dat Adorno's Minima moralia (1951) hierin oplichten is geen toeval. Na aanvankelijk in zijn libidinale periode Adorno's esthetische theorie te hebben afgewezen, zoekt Lyotard in Le

Différend weer toenadering tot diens esthetica. Door het discursieve gehalte van de negatieve dialectiek blijft er echter een onoverbrugbare discrepantie tussen beide bestaan. Zie verder: Tom Domisse, "Lyo-

tard, Adorno en de ontvankelijkheid van het denken" in: Brons/Kunneman 1995: 142. 

411 Kants stelling in zijn Kritik der Urteilskraft, als zou er zowel van een oneindige splijting van de verbeeldingskracht als van een 'Anspruch auf absolute Totalität' sprake zijn, keert in

Lyotards tekst als volgt terug. De splijtende werking van de libidinale driften ('tension') staat daar nog tegenover "un mouvement d'instutition d'un organisme" als 'mouvement de la raison'(Lyotard 1974: 125).  

413 De Duve verwerpt in een als voetnoot toegevoegde kritische opmerking "die 'post-strukturalistischen' oder 'dekonstruktivistischen' Autoren"(De Duve 1989: 205) die de avant-garde als

een anti-humanisme interpreteren. Dit verwijt getuigt op z'n minst van een beperkte lezing van de met name vermelde Foucault en Derrida. Ik meen dat De Duves kritiek ingegeven wordt door een misverstand

omtrent het negatief-kritisch en affirmatief-creatief aspect van het werk van genoemde denkers. Zijn typering 'post-strukturalistisch' lijkt dit te bekrachtigen. Juist door de herdenking van het humanisme onder-

scheidt Lyotards analyse van het postmoderne zich kwalitatief van die van bijvoorbeeld Charles Jencks. Terwijl bij Lyotard deze ontwrichting als een kritiek op het humanisme en het eraan inherente antropo-

morfisme wordt gezien, ziet Jencks in de vele verwerkingen van het menselijke lichaam in de architectuur juist een herleving van het antropomorfisme: "In an age when architects and artists are often at a loss

for legitimate subject matter, the human presence remains a valid departure point". Zie: Post-modernism. The New Classicism in art and architecture (1987), p. 338. 

416 Michel Foucault, "Theatrum Philosophicum" in: Critique, 282, (1970), pp. 885-908. Zie: Foucault 1994: II.75-99. 

420 Baugh verwijst daartoe naar Deleuzes boek over Spinoza, waarin Deleuze de 'affectio' verbindt met een openheid naar het Buiten: "Yet it shares with the sensible a receptivity to what

comes from 'outside' thought's conceptual determinations and is encountered only 'after the fact'. The empirical can be identified with the sensible, then, only if the sensible is not understood as a discrete given;
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but as the virtual multiplicity revealed in Deleuzian 'intuition'"(Baugh 1992: 141/2).  

424 Wouter van Gils, Het obscene lot. Een kritiek van de illusie volgens Jean Baudrillard (1990). 

430 Zie: Douglas Kellner, Jean Baudrillard. From Marxism to Postmodernism and Beyond (1989). "Note that Baudrillard proposes his irony as the logical succesor to Gide, Sartre and the

1960s radicalism. In short, this is what Baudrillard believes is missing in the French Socialists..."(Kellner 1989: 192).  

436 Zie verder: Domisse 1995: 152-154.
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HOOFDSTUK 13 
 

HYPERPOLITIEKE FIGURATIES  
Aanzetten tot een hyperkritiek van de xenofobe rede 
 
 
Is er in een filosofie, die met een radicaal esthetiserend gebaar het autonome subject 
achteloos terzijde lijkt te schuiven - als was het, zoals Lucebert ooit schreef, een 
kruimel op de rok van het universum - nog ruimte voor politieke en ethische opties? 
Of moeten differentiefilosofen volmondig toegeven, dat het verzet, dat de theorie 
ooit meende te kunnen bieden aan een in sociaal-economische opzicht structurele 
vervreemding, verworden is tot een verzetje, tot louter entertainment in de vorm van 
een hoogst interessant, maar volstrekt irrelevant, want van iedere toepassing ge-
speend denken? Volstaat het erop te wijzen dat het op het meta-fysieke of quasi-
transcendentale niveau waarop dit denken zich moet bewegen, nooit om concrete 
problemen, maar hoogstens om een letterlijke her-denking van (af)grondstructuren 
gaat?  
 Ik ben de mening toegedaan, dat het door mij beschreven denken geenszins 
ontslagen is van de plicht te tonen, wat zijn ethische of politieke consequenties 
zouden kunnen zijn. Het is waar, lange tijd was het 'not done' om een radicale 
subjectkritiek op zijn ethische gehalte te ondervragen. Ik ben me ervan bewust, dat 
dit nog steeds een hachelijke onderneming is. De aperte weigering van inter-preten 
om deze consequenties te expliciteren, een weigering die vaak als een bewijs van 
politieke radicaliteit en intellectuele moed werd opgevat, getuigde naar mijn mening 
doorgaans van onbegrip of van intellectuele onmacht. Naast een gebrek aan inzicht 
in de draagkracht en reikwijdte van dit complexe gedachtengoed - en een angst om 
opnieuw voor 'humanistisch' te worden versleten - blijkt deze onmacht achteraf 
vooral te zijn voortgekomen uit het ontbreken van een nieuw, positief geformuleerd 
begrippenapparaat. In de negatief-kritische diagnose bleef voor velen de creatief-
affirmatieve grondtoon ongehoord. Oude vragen werden dan wel indringender 
gesteld, maar nog niet anders geformuleerd.  
 De afgelopen tien jaar is daar door differentiedenkers zelf verandering in ge-
bracht. Terwijl eind zeventiger jaren in Foucaults werk weer termen als 'autonomie' 
en 'subject' opduiken1, treedt in de werken van Derrida en Lyotard na 1980 het 
probleem van de rechtvaardigheid nadrukkelijk op de voorgrond. Hoewel boeken als 
L'Anti-Oedipe impliciet eveneens een ethisch appèl inhouden, is Deleuze wellicht de 
enige die ervan afziet om in zijn nomadische denken een 'ethisch' aspect te 
expliciteren. Uit toepassingen van het samen met Guattari geschreven werk blijkt 
evenwel dat deze dimensie - in ieder geval volgens zijn interpreten - wel aanwezig 
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 Uit mijn specifieke lezing van het werk van Nietzsche en zijn 'erfgenamen', 
waarin de problematiek van de schijn, het aporetisch filosoferen en een esthetisering 
van het denken wordt uitgewerkt, vloeit op z'n minst een aantal nieuwe ethisch-
politieke vraagstellingen voort. 'Fictionering' van de werkelijkheid ten gevolge van 
een ontwrichte zijn-schijn oppositie werkt ook in de politieke analyse door. Terwijl 
deze ontwrichting Foucault aanzet tot het ontwikkelen van een nieuwe machtnotie, 
vinden we in Derrida's werken vanaf het eind van de tachtiger jaren een even 
duistere als originele uitwerking van deze schijnbewegingen met allerlei ethisch-
politieke implicaties. Contouren van een antwoord op de vraag, wat de ontwrichting 
van opposities en het 'primaat' van verschillen voor een andere politieke 'praxis' 
inhouden, tekenen zich af naarmate de paradoxen zich in de hedendaagse politiek 
opstapelen. De meest in het oog springende paradox is hierin gelegen, dat in de 
huidige geopolitieke constellatie een toenemende centralisering niet zelden gepaard 
gaat met een panisch beroep op ethniciteit. Het inzicht in de onvermijdelijkheid van 
een multi-culturele en multi-ethnische samenleving reanimeert xenofobe aandriften, 
die zich nu eens met door de geschiedenis ontkrachte Grote Vertellingen, dan weer 
met een verwijzing naar 'economisch lijden' en een tekortschietende performativiteit 
van het politiek-economische systeem proberen te legitimeren. De moderne interna-
tionale politiek loopt ten einde, maar juridisch noch ethisch-politiek zijn de 
categorieën voor een daadkrachtige geopolitiek voorhanden. Met differentiedenkers 
ben ik van mening dat deze nieuwe situatie, die zich als het vermeende einde van de 
politiek aandient, niet alleen een andere sensibiliteit, maar tevens een andere 
opvatting van de geschiedenis en de tijd vergt. Een andere verhouding tot het 
verleden en de toekomst krijgt daarin gestalte. In een tijd waarin gedenken aan de 
orde van de dag is, in een tijd waarin de laatste getuigen nog gehoord kunnen 
worden, maar alle politieke structuren die voor hun lijden verantwoordelijk zijn 
geweest hun daad- en zeggingskracht verliezen, kan naar mijn mening een radicaal-
filosofische inzet niet van een herdenking van de tijd af-zien.441
 
Het is op z'n minst in intellectueel opzicht een uitdaging om tegen deze achtergrond 

 

441 Ten aanzien van de positie van minderheden hebben hun theorieën een kritisch apparaat geleverd 
voor een diagnose van bijvoorbeeld de posities van Aboriginals in Australië of van subculturele 
groepen in de westerse cultuur. De inzichten van Lyotard en Derrida beginnen ook door te werken 
in andere meer 'praktische' gebieden dan de literatuurkritiek en de kunst. Zo wordt, hoe 
merkwaardig het aanvankelijk ook mag klinken, door bedrijfskundigen ook uit Derrida's werk 
geput. Zie bijv.: Gibson Burrell en Robert Cooper, "Modernisme, postmodernisme en organisatie-
analyse" in: M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaalbeleid, nr. 5 (1988), pp. 283-305.  

442 Ik gebruik de term 'herdenken' in pregnante zin: het gaat daarbij om een genealogische retrospectie, 
waarin het object van (hyper)reflectie door een actualisering ervan transformeert. Her-denken is in 
die zin een 'gedenken', 'over'denken en 'door'denken van een bepaald soort verleden. Aan het eind 
van dit hoofdstuk zal ik de in deze herdenking geïmpliceerde tijdsnotie aan de orde stellen. 
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twee hegeliaanse inzichten opnieuw te overdenken: dat van het ongelukkige 
bewustzijn en van de definitie van filosofie als zou zij haar eigen tijd in begrippen 
vatten. Zodra beide vanuit Nietzsches gedachte van het 'unzeitgemäße' worden 
herdacht, wordt duidelijk waarom het zowel door Deleuze als Derrida gekozen 
motto uit Shakespeares Hamlet "The time is out of joint" heden ten dage aan 
zeggingskracht wint.  
 Een exploratie van al de inleidende vragen nodigt uit nietzscheaanse elemen-
ten zoals een genealogische diagnostiek, het oneigentijdse, de doorwerking van een 
gemeenschapstichtend pathos en ten slotte een 'mystieke' onderstroom te herijken. 
De drie transformaties die de aporie heeft ondergaan dienen tegen de achtergrond 
van deze vragen te worden verwerkt. De kentheoretische figuur die zij aanvankelijk 
was, is overgegaan in een esthetische figuur. Daarbij is de spanning van een 
Vernunft-interne naar een extra-discursieve 'positie' verschoven: het gaat bij de 
esthetische aporie niet meer om paradoxale structuren binnen het weten, maar om 
een verhouding tot het weten als zodanig. Het gaat meer om de waarneming van een 
geproblematiseerde waarheid vanuit een nog niet gearticuleerde, 'geleefde' waarheid 
dan om een zichzelf ondermijnende waarheid. Vanuit deze esthetische aporie kan 
een andere ethische en politieke (ver)houding worden geschetst. Ik zal daartoe 
terugkeren naar dat aspect van de aporie, dat in hoofdstuk 7 in de gedaante van de 
analytiek van de eindigheid is behandeld. Concreet betekent een ethisch-politieke 
doordenking ervan een herijking van door Foucault, Deleuze, Lyotard en Derrida 
geïntroduceerde termen als 'vide', 'atopie', 'non-lieu' en 'tache aveugle'.  
 
1 Ethisch-politieke implicaties 
 
In mijn bespreking zal aan het vanuit differentieperspectief meest voor de hand 
liggende aangrijpingspunt voor een her- en doordenking van de politiek, namelijk 
Foucaults analyse van disciplinerende machtswerkingen, geen aandacht worden 
besteed. In De opstand van het lichaam heb ik dit tegen de achtergrond van Batailles 
werk uitgebreid behandeld. Ik zal me in deze studie vooral richten op het werk van 
de overige, door mij besproken differentiedenkers. Daarbij worden eerst de receptie 
van hun werk door critici en de reacties op deze kritiek belicht, vervolgens wordt ge-
toond hoe een esthetisering van de politiek vanuit het standpunt van 
differentiedenkers kan worden gedacht. Ik zal mij tot het werk van Derrida richten 
om een positieve doorwerking van schijn en aporie op dit ethisch-politieke vlak aan 
te geven. Als contrast gebruik ik Baudrillards analyse, omdat zijn transaporetische 
positie mijns inziens geen aanzetten biedt tot nieuwe handelingsperspectieven. Ten 
slotte wordt een poging ondernomen de ethisch-politieke zeggingskracht van het 
werk van Derrida en Lyotard met betrekking tot het democratische gedachtengoed 
op zijn waarde te schatten. 
 
1.1 Politiek en esthetiek: receptie van differentiedenken 
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Hoe wordt het politieke gehalte van vormen van differentiedenken aanvanke-lijk 
gerecipieerd door de critici? De door differentiedenkers getransformeerde noties als 
'macht' en 'geschiedenis' zijn dermate complex en - zeker in het vroege werk - soms 
zo 'esoterisch' geformuleerd dat een oppervlakkige lezing hun visie, zolang men niet 
bereid is modernistische categorieën - politiek links of rechts - los te laten, al snel in 
verdacht politiek schemerduister doet oplichten. De kwalificaties variëren van 'con-
servatief' tot 'fascistisch'. Dat differentiedenkers zich op de 'proto-fascist' Nietzsche2 
en veelvuldig op de 'nazi' Heidegger442 beroepen maakt het er ook niet eenvoudiger 
op. Aan de andere kant getuigt het meest recente werk, waarin thema's als 
rechtvaardigheid en ethiek weer een rol gaan spelen, voor de aandachtige, 
welwillende lezer, die het anarchisme van de vroegere, meer radicale opvattingen in 
huidige analyses terug wenst te vinden, van een democratisch elan dat zich in weinig 
onderscheidt van het gedachtengoed van een weldenkende sociaal-democraat. 
Opvattingen over academische vrijheid, parlementaire democratie, mensenrechten 
en individuele vrijheid lijken differentiedenkers onverkort met liberale denkers te 
delen.443  
 Het is echter de vraag of de 'praktische' verdiensten van hun werk op het vlak 
van de dagelijkse politiek moeten worden gezocht. De scheiding tussen filosoof en 
burger die Callinicos in zijn kritiek op Habermas' positie invoert, geldt ook voor 
hen. Hun ideeën over de wereldpolitiek, over wat er wel of niet in het voormalig 
Joegoslavië moet worden gedaan, zullen evenals die van welke willekeurige 
wereldburger dan ook vaak terugvallen op persoonlijke intu-ties.444 Hun politiek-
filosofische verdienste ligt echter in een her- en doordenking van de categoriale 
structuren waarbinnen deze vertoogsmatig bepaalde 'intuïties' als vanzelfsprekend 
resoneren.  
 
De Amerikaanse hoogleraar Margaret Jacob vertolkt, ondanks haar nogal heftige 
kwalificaties en niet mis te verstane vergelijkingen, als historica een mening over 
differentiedenkers die eerder regel is dan uitzondering. Doorgaans niet gehinderd 
door enige kennis van zaken ten aanzien van de grondgedachten van 
differentiedenkers - niettemin ongetwijfeld gedreven door een oprechte veront-
rusting - zien met name historici in wat zij als hèt postmoderne denken recipiëren, 
een stelselmatige ondergraving van wetenschappelijke evidenties. Verleid door de 

 

444 Zie: Victor Farias, Heidegger et le nazisme (1987); zie als reactie op deze nogal smalle Heidegger 
lezing: A.W. Prins, "Heideggers dwaling", in: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en 
het nazisme. Een symposium. (1988), pp. 1-18. 

445 Zie bijvoorbeeld: Hilary Putnam, Renewing Philosophy (1992): "Derrida, I repeat, is not an extre-
mist. His own political pronouncements are, in my view, generally admitable"(133). 

446 Zo ondertekenen Derrida en vele andere intellectuelen in juli 1995 een op het theaterfestival te 
Avignon uitgegeven verklaring van het Theatre du Soleil met betrekking tot de oorlog in Bosnië: 
zij pleiten daarin voor een militair ingrijpen van de NAVO in voormalig Yoegoslavië. 
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gemeenplaats dat een vergeten geschiedenis onvermijdelijk tot herhaling leidt, ziet 
zij het zelfs als een bedreiging voor de democratie. 
 
 "The anti-Enlightment position shocks because it is both historically wrong-
headed and as Dick Pels acknowledges, it is deeply indebted to fascism - a lineage 
which he is at least open about. (...) Perhaps the most disturbing revelation I had in 
the semester spent at the University of Utrecht in the fall of 1993 lay in the 
discovery that even in the Netherlands where the experience of fascism and Nazism 
had been so brutal and so first hand, one could now in the 1990s find theorists - 
generally the imitators and epigoni of postmodernism - who attack the Enlightment 
in language unapologetically, and unwittingly for the most part, reminiscent of the 
1930s. The Dutch epigoni of the deconstructive credo - mercifully few in number - 
turn up, most commonly and sadly for me, in women's studies. (...) Having nothing 
to substitute in its place they call vaguely for 'a more radical critique'. (...) Most 
historians are acutely aware that the lineage of anti-Enlightment philosophical 
positions in this century takes us back to the interwar years, to the enemies of 
Cassirer, to fascism and Nazism. Most theorists who currently attack the En-
lightment either do not know that intellectual history, or conveniently choose to 
forget it."(Jacob 1994: 7)445
 
Dat een dergelijke verwijzing niet alleen door 'praktizerende' historici wordt 
gemaakt, bleek reeds in hoofdstuk 8 in de bespreking van Whites kritiek op Foucault 
en de herneming van deze kritiek door Kuiper. Daar werd gewag gemaakt van een 
relatie tussen de thematiek van het sublieme en het fascisme. Terwijl White Foucault 
verwijt, dat "he desires to lose thought in myth once more"(White 1978: 255), doet 
Kuiper in zijn kritiek op Whites affirmatieve receptie van Foucaults werk er nog een 
schepje bovenop: hij komt eveneens uit op een aantijging van fascisme. In zoverre 
White als een navolger van Foucault kan worden gezien treft de kritiek dus ook de 
laatste. Kuiper verdenkt White die, hoewel geschrokken van het aporetisch gehalte 
van zijn positie, niettemin volhardt om het sublieme als "het inzicht in de volstrekte 
zinloosheid van de geschiedenis achter alle verhalen daarover"(Kuiper 1990: 54) te 
poneren, van niets minder dan een openheid naar het fascisme:  
 
 "Uit de ervaring van het sublieme kan, naast zelfdestructie, slechts een 
regelrechte opstand tegen de werkelijkheid resulteren; een politiek die niet in het 
spectrum van reactionair tot radicaal is te vatten, waar men zich immers altijd 
beroept op de geschiedenis. Zo brengt de dialectiek van het estheticisme White waar 
hij niet wil zijn; het roept een wereldbeschouwing op die leidt tot eschatologische 
mythen, in onze eeuw wil dat zeggen: fascistische mythen"(Kuiper 1990: 54). 

 

447 Margaret Jacob, "Contemporary Enlightment historiography in the Netherlands" in: Geschiedenis 
van de Wijsbegeerte in Nederland, jrg. nr. 5 (1994) nr. 1/2. 
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Dat ten slotte deze kritiek geen stokpaardje is van uitsluitend niet-Frans georinteerde 
denkers, wordt geïllustreerd door de uitspraken van begaafde leerlingen van 
differentiedenkers. Zo schreef reeds in 1977 een gedesillusioneerde Bernard-Henri 
Lévy aan het eind van La barbarie à visage humain (1977):  
 
 "Je ne crois pas davantage en l'Homme et veux bien dire avec mes bons 
maîtres qu'il est en passe de disparaître de la scène de la pensée: mais je crois 
simplement que sans une certaine idée de l'Homme, l'Etat a tôt fuite de céder aux 
vertiges du fascisme ordinaire"(Lévy 1977: 225). 
 
Deze aantijgingen zijn begrijpelijk. We dienen echter wel voor ogen te houden dat 
ze het resultaat zijn van een modernistische blik. Lyotard repliceert op deze kritiek 
in Heidegger et 'les juifs' (1988) op naar mijn mening adequate en subtiele wijze. In 
zijn repliek treedt de problematiek van de schijn, van het aporetisch gehalte en van 
een esthetisering van het denken nadrukkelijk naar voren. Lyotard ontkent geenszins 
de waarde van de noeste arbeid van historici, maar wijst er in een toespeling op 
Freud op, dat in hun 'oneindige analyse' waarin noodzakelijk 'simulacres'(Lyotard 
1988b: 25) worden geproduceerd, het verleden eerder wordt vergeten dan herinnerd: 
"Lutter contre l'oubli, ici, c'est lutter pour rappeler qu'on oublie dès qu'on croit, dès 
qu'on conclut et qu'on tient pour acquis"(Lyotard 1988b: 25). Toegespitst op de 
verschrikking van deze eeuw houdt dit in, dat "représenter 'Auschwitz' en images, en 
mots, c'est une façon de faire oublier cela"(Lyotard 1988b: 50). Dit 'cela' slaat op 
een nimmer te vatten lijden, dat aan iedere voorstelling ontsnapt en zo iedere 
representatie blijft bespoken. In termen van zijn zinnenfilosofie betekent dat: 
 
 "Bien loin de signifier ceux-ci dans la phrase d'un Resultat, 'nous' estimons 
plus dangereux de les faire parler que de les respecter. Ce n'est pas un concret qui 
résulte d''Auschwitz', mais un sentiment, une phrase impossible, celle qui en-
chaînerait la phrase du SS sur celle du déporté, ou l'inverse"(Lyotard 1983: 155). 
 
Toch meent ook Lyotard dat een representatie onvermijdelijk is. Hij onderscheidt 
niettemin twee manieren van schriftuurlijk ont-houden: "mais c'est une chose de le 
faire en vue de sauver la mémoire, une autre d'essayer de réserver le reste, l'oublié 
inoubliable, dans l'écriture"(Lyotard 1988b: 52).446 Eerder dan het aan een 
voorstelling te onderwerpen zou in de schriftuur het onvoorstelbare lijden moeten 
resoneren. In dit onthouden van iedere representatie worden de eerste contouren 
zichtbaar van een ethische dimensie van de schriftuur. 
 Lyotard constateert ook dat er een relatie is tussen een "motif (...) 'esthéti-

 

448 Het fascisme, zoals Roland Barthes het ooit stelde, ligt niet zozeer in het monddood maken of het 
zwijgen opleggen, maar in de alomtegenwoordige noodzaak je keer op keer uit te spreken. 
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que'"(Lyotard 1988a: 15) en een houding die op z'n minst het fascisme in de kaart 
speelt.447 De latere verbinding van 'aisthesis' en 'pathos' begint zich weliswaar al af 
te tekenen, toch hanteert hij het begrip 'esthetisch' hier op conventionele wijze. 
Kuipers soortgelijke verdachtmaking aan het adres van White en Foucault kan in 
verband worden gebracht met dat wat Walter Benjamin aan het eind van zijn tekst 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: drei Studien zur 
Kunstsoziologie (1936) als een onkritische verbinding van kunst en politiek 
analyseert. De verhitte discussies rond een nieuwe mythologisering, waardoor het 
project van de Verlichting volledig teniet zou worden gedaan, lijken ingegeven te 
worden door een interpretatie van de esthetische ervaring die het scherpst wordt 
neergezet aan het eind van een van diens klassieke teksten. Zijn analyse van de rol 
van de opkomende filmkunst binnen het nationaal-socialisme besluit hij namelijk 
met de volgende conclusie:  
 
 "'Fiat ars - pereat mundus', sagt der Faschismus und erwartet die 
künstlerische Befriedigung der von der Technik veränderten Sinneswahrnehmung, 
wie Marinetti bekennt, vom Kriege. Das ist offenbar die Vollendung des l'art pour 
l'art. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die Olympischen 
Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen 
Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuß ersten Ranges 
erleben läßt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, die der Faschismus 
betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der 
Kunst"(Benjamin 1963: 51 ;crsf. ho). 
 
Dat de ook door Benjamin gewaardeerde avant-garde juist afziet van iedere 
onderschikking van de politiek aan de kunst of de kunst aan de politiek, met andere 
woorden: dat in een anti-burgerlijke houding van de avant-garde de kunst niet 
zwicht voor een totalitaire verleiding, wordt hier impliciet gesteld. Lyotards keuze 
voor een 'avant-gardistische' filosofie is een keuze voor deze kritische openheid. 
Toch is ook Lyotard regelmatig het verwijt van (crypto)fascisme gemaakt. Wellicht 
opent daarom het overzichtsinterview in Journal of Nietzsche Studies met de 
opmerking dat Économie libidinale "was often considered by the Left as too 
Nietzschean, in the sense of being relativist, irresponsible (and therefore unethical 
and anti-humanist) and ultimately fascist in its apparant 'aestheticisation' of the 
political"(Lyotard 1994: 67). 
 De kritiek overziend blijkt het laatste argument tegen het ontregelend 
filosoferen van differentiedenkers het volgende te zijn: het biedt zelf geen concrete 

 

449 Hij wijst daartoe op een merkwaardige spanning in Heideggers werk tussen diens pleidooi voor het 
opheffen van de vergetelheid ten aanzien van het Zijn en zijn volstrekt stilzwijgen rond de 
Endlösung na de Tweede Wereldoorlog. In een verwijzing naar de analyse van Lacoue -Labarthe 
refereert hij aan dit esthetisch motief. 
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richtlijnen meer voor een strijd tegen het fascisme. Het leidt niet tot een positieve 
politieke praxis. Zijn subversieve werking is even onbepaald als het sublieme, even 
ongericht als het zinloze. 
 
1.2 Ontwrichting van de oppositie: supplementariteit 
 
Habermas heeft zich nooit in deze sterke bewoordingen uitgelaten, maar zijn 
kennismaking met differentiedenken was voor hem evenmin een onverdeeld 
genoegen. Hij meent aanvankelijk dat het differentiedenken niet zozeer a-politiek, 
als wel jong-conservatief is. 
 
 "The young conservatives embrace the fundamental experience of aesthetic 
modernity (...) and in this way break out of the modern world. They thereby ground 
an intransigent antimodernism through a modernist attitude. They transpose the 
spontaneous power of the imagination, the experience of the self and affectivity, into 
the remote and the archaic; and in manichean fashion, they counterpose to 
instrumental reason a principle only accessible via 'evocation': be it the will to 
power or souvereignity, Being or the Dionysian power of the poetic. In France this 
trend leads from Georges Bataille to Foucault and Derrida. The spirit of Nietzsche 
that was reawakened in the 1970s of course hovers them all."(Habermas 1981: 5) 
 
Later wordt weliswaar dit zeer negatieve oordeel, waartoe op grond van deze 
overigens terechte weergave wordt geconcludeerd herzien, maar Habermas' 
waardering blijft, gegeven het aporetische gehalte van het werk van differentie-
denkers, overwegend negatief.  
 Deleuze heeft zich evenals Foucault altijd in praktische zin tegen fascisme en 
rassenhaat gekeerd. In zijn samen met Guattari geschreven teksten werkt hij deze 
kritiek expliciet uit. In L'Anti-Oedipe wordt de oppositie tussen verlangen en 
belangen bekritiseerd en wordt er op een verstrengeling gewezen. Beide zijn niet, 
zoals Freud en Marx menen, eenduidig te scheiden: Freud ontwikkelt de oppositie 
vanuit het libidineuze verlangen, Marx vanuit een kritiek op ideologische belangen. 
Dat Deleuze de liberaal-democratische gezindheid op 'microfascistische' tendenzen 
betrapt, is door veel critici hoogstens als een intellectuele geste opgevat.3 Toch zijn 
er interpreten die deze tekst als uitgesproken revolutionair en anarchistisch hebben 
bestempeld.448 Deleuzes nomadische denken nodigt daar zeker toe uit.  

 

451 Zie ten aanzien van Foucault: J.G. Merquior, Foucault (1985), p. 41. In het laatste hoofdstuk wordt 
Foucault als neo-anarchist getypeerd. Zie voor mijn commentaar erop: "Vrij-denken als bevrijding 
van het denken. Foucaults an-archie tegen de almacht van het denken" in: De As 109/110, De 
bevrijding van het anarchisme, (1995), pp. 79-97. Interessant is overigens dat Murray Bookchin, 
een libertair anarchist die zijn sporen in het libertair-ecologische denken meer dan verdiend heeft, 
enerzijds Foucault verdedigt zonder hem in te lijven en anderzijds het werk van Bataille als 'links-
fascistisch' afwijst. Zie respectievelijk zijn commentaar op Rajchmans artikel: "On Misunder-
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 Een simpele implementatie van hun 'linkse' ideeën brengt echter gevaren met 
zich mee. Dit blijkt in de USA, waar positieve discriminatie en 'political correctness' 
het gevaar in zich bergen, dat door uitsluitend machtsverhoudingen om te keren op 
lokaal niveau een nieuw soort uitsluiting ontstaat: het verschil dat minderheden 
'zijn', wordt tot de maatstaf verheven. Het opeisen van rechten voor het verschil kan 
in zijn tegendeel omslaan. De openheid voor de veelheid kan in de identificatie van 
verschillen teniet worden gedaan. Een dergelijke politiek van het verschil blijkt dan 
weinig te verschillen van de discriminerende politiek van de meerderheid, die 
bestreden wordt.449

 De dichotomische typeringen in L'Anti-Oedipe - fascistisch/reactionair/mo-
lair versus anarchistisch/revolutionair/moleculair - spelen de critici in de kaart. Deze 
bevestigen ten onrechte dat ook Deleuze zich in zijn teksten nog op modernistische 
maatstaven oriënteert. Ook Foucaults transformatie van de machtnotie leidt 
ogenschijnlijk tot een nieuwe dichotomie: soevereine macht versus disciplinerende 
machtswerkingen. Echter, op kentheoretisch vlak wordt de heuristische waarde van 
opposities niet afgewezen. Deleuze noch Foucault laten na voortdurend erop te 
wijzen dat deze nieuwe dichotomieën slechts fictieve bepalingen zijn van krachten-
configuraties die onophoudelijk verschuiven.(Deleuze/Guattari 1972: 407) Krachten 
- zowel politieke belangen als affectieve verlangens - verdichten zich onophoudelijk 
tot opposities. Hun werkzaamheid is daar echter geenszins toe te herleiden. Wat 
critici en veel interpreten vaak uit het oog verliezen is de radicaliteit van de 
hyperkritische positie, die besloten ligt in de subjectkritiek en in de stelselmatige 
ondergraving van iedere identiteit of totaliteit. Het is ongetwijfeld mogelijk het werk 
van differentiedenkers op de waardeschaal van een modernistisch georiënteerde 
kritiek af te meten. Al naar gelang de vooronderstellingen van het denkraam van de 
criticus zal de meter nu eens meer naar links, dan weer naar rechts uitslaan. De 
'politieke' waarde van dit denken dient naar mijn mening echter elders te worden 
gezocht. Ontwrichting van dichotomieën als negatief-kritische inzet neemt een 
positieve gestalte aan in een appèl voor een niet-hiërarchische veelheid van 
verschillen. In negatief-kritische zin kan differentiedenkers weliswaar worden 
aangewreven dat hun positie parasitair is en dat zij slechts bij gratie van een gegeven 
politiek hun differentie-inzet kunnen waarmaken. Door de ogen te openen voor 
differenties in iedere ogenschijnlijk samenhangende identiteit -of voor het 
nomadische in iedere 'sedentaire' totaliteit -, wordt evenwel aan een andere omgang 
met modernistische politieke categorieën en hun opposities geappelleerd. Een deel 
van de hyperkritische zeggingskracht ontlenen differentiedenkers juist aan een 

 
standing Habermas" in: New German Critique (Winter 1990), pp. 139-154 en een nog niet gepubli-
ceerd artikel van een van zijn leerlingen: Richard Wolin, "Left Fascism: Georges Bataille and the 
German Ideology". 

452 Zie voor een repliek op het 'neo-conservatieve' offensief op de 'political correctness': Stephen 
Richer & Lorna Weir (eds.), Beyond Political Correctness. Towards the Inclusive University 
(1995). 
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ontzegging en onthouding van de vermeende waarheid van categorieën. Opschorting 
van het 'politieke' oordeel is slechts een eerste aanzet. 
 De hyperkritiek is radicaal: zij tast de wortels van de moderne politieke 
kennis aan. Zo wordt in L'Anti-Oedipe als resultaat van een kritiek op Freuds en 
Marx' gedachtengoed - de voor het modernistische denken constitutieve oppositie 
'privé-publiek' ontwricht. Met deze ontwrichting wordt één van de steunpilaren van 
het modern-politieke denken vernietigd: de autonomie van het subject. Daarvoor 
wordt immers een beroep gedaan op de tegenstelling 'innerlijk-uiterlijk', c.q. 
'subjectiviteit-objectiviteit'. Zowel de kwalificatie '(crypto)fascistisch/reactionair' als 
'anarchistisch/revolutionair' steunt nog op de gedachte van een zich emanciperend 
subject, ook al wordt deze in het fascisme regressief overgedetermineerd door 
mythische categorieën als 'Blut' en 'Boden'. Daar zowel fascisme als democratie zich 
op deze modernistische categorieën oriënteren is het de vraag of er tussen beide 
werkelijk een tegenstelling bestaat. Lopen beide in oppositionele termen gevatte 
krachtenconfiguraties niet voortdurend in elkaar over?  
 De gedachte dat grondtrekken van het fascisme niet wezensvreemd zijn aan 
de democratie is reeds door Bataille ontwikkeld.450 Hoewel hij zich in zijn analyse 
van het fascisme door het marxistische en freudiaanse gedachtengoed laat leiden en 
dus sociaal-economische, libidinale noch machtspolitieke factoren uitsluit, meent hij 
dat het gedrag van de massa's en van individuen daarmee niet toereikend kan 
worden verklaard. Er spelen volgens hem allerlei 'irrationele' factoren mee, die diep 
in het collectieve bewustzijn verankerd liggen en die samenhangen met een 
huivering voor het sacrale. 'Primitieve' aandriften die de moderne mens niet meer 
kan uiten, omdat de rituele toonzetting ervan een ontkenning van diens rationele 
identiteit inhouden. Door te laten zien waar de fascinatie van de massa's voor de 
Führer mogelijk uit voortkomt, legt hij de zwakke plek van het eveneens aan de 
democratische gezindheid inherente identiteitsdenken bloot: de drang enerzijds al 
het Andere en Vreemde tot een overzichtelijke en begrippelijke samenhang te 
reduceren, anderzijds dit als een boven wet en wereld verheven kracht te aanbidden. 
 De beoogde 'zuiverheid', meent Bataille, is echter onbereikbaar. Paradijs en 
hemel, organische natuurtoestand en een socialistische of liberalistische politieke 
gemeenschap zijn volgens hem theoretische extrapolaties van een extatische 
totaalervaring, die als een glorieuze verspilling binnen de op nut en rationaliteit 
gerichte politieke orde wordt geënsceneerd. Het zuivere bestaat nooit vóór of na de 
gewelddadige overschrijding, maar valt samen met de kortstondige vernietiging van 
de orde, in de revolte. Zuiverheid is als ervaring wreed en als idee theatraal. 
 Bataille levert met zijn analyse van het opkomend fascisme indirekt kritiek 

 

453 Leidraad vormt La structure psychologique du fascisme waarin deze radicale criticus van de 
westerse rationaliteit en het aan haar inherente identiteitsdenken in 1933 de netelige vraag "Hebben 
de massa's het fascisme gewild?" op een verkapte manier met "Ja!" beantwoordt. Zie: excursie 
13.3. 
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op het westerse streven naar zuiverheid en de neiging om al het Vreemde tot het 
Zelfde, tot de eigen identiteit te reduceren. Het overschrijdende geweld is slechts de 
spectaculaire pendant van het verborgen en gelegitimeerde geweld. Dit komt mede 
voort uit de identiteitsdwang die Foucault in zijn machtsanaly-tiek heeft 
gediagnosticeerd. Het uitsluitingsaspect wordt verhelderd in zijn analyse van de 
menswetenschappen in Les mots et les choses en Surveiller et punir: disciplinering 
en normalisering zijn voor Foucault functies van een eenheidsstreven, dat met het 
fascisme slechts zijn meest wrede gezicht toont. Ook Deleuze en Guattari werken in 
L'Anti-Oedipe deze - om met Derrida te spreken - supplementaire spanning tussen 
fascisme en democratie uit. Aan het eind vragen zij zich af "Pourquoi beaucoup de 
ceux qui ont ou devraient avoir un intérêt objectif révolutionaire gardent-ils un 
investissement préconscient de type réactionaire?"(Deleuze/Guattari 1972: 412). In 
een kritiek op de freudo-marxist Wilhelm Reich werpen zij de vraag op die ook 
Bataille bezig hield: waarom wilden de massa's het fascisme? Ze wijzen er 
vervolgens op dat libidinale economie (Freud) en politieke economie (Marx) beide 
zowel subjectieve als objectieve werkingen kennen die voortdurend in elkaar 
overgaan. In een daaropvolgende verwijzing naar Klossowski's commentaar op 
Nietzsches Eeuwige Wederkeer wordt de verstrengeling van verlangen en belangen 
met zingeving in verband gebracht: het geweld dat in het instellen van wetten 
besloten ligt wordt door toekenning van doel en zin - dus ook: richting - van zijn 
zinloosheid en absurditeit ontdaan en - in termen van de nietzscheaanse schijnpro-
blematiek -'gemaskeerd' "de convertir ainsi l'absurdité en spiritualité"(Deleuze/ 
Guattari 1972: 414). Zodra dit ondenkbare, stichtende geweld, dat Derrida naar mijn 
mening in Force de loi als het 'mystieke fundament' van de autoriteit analyseert, 
manifest wordt, toont het fascisme zijn 'ware' gezicht. Tot op dat moment verbergt 
het fascisme zijn gelaat in de schoot van de democratie. 
Ook Adorno werd op een hoogst onaangename wijze geconfronteerd met fa-
scistische aspecten van de liberale democratie. Aanvankelijk stond in de titel van 
zijn Studies in the Authoritarian Personality (1950) waarin hij naar de sociaal-
psychologische voorwaarden van de opkomst van het nationaal-socialisme op zoek 
gaat, in plaats van 'authoritarian' de kwalificatie 'fascist'. Zijn beslissing om de titel 
te veranderen in 'autoritaire' persoonlijkheid werd mede ingegeven door de 
verbijsterende constatering dat zijn bevindingen, eenmaal op de doorsnee 
Amerikaan toegepast, ook voor deze golden: zij voldeden tot op grote hoogte aan de 
profielschets van de fascistische persoonlijkheid.  
 
1.3 Transpolitieke transparantie of hyperpolitieke spectraliteit? 
 
Als fascisme en democratie niet meer vanuit een eenduidige relatie tussen politiek 
en kunst, dat wil zeggen tussen een collectieve bevrijding van het lijden en een door 
ideologische belangen ingegeven esthetisering van dit project kunnen worden 
onderscheiden, is er dan misschien sprake van een esthetisering waarin een andere 
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omgang met lijden en hartstocht, kortom met pathos wordt uitgedrukt? Biedt een 
andersoortige esthetisering in een postmoderne samenleving, waar de drijvende 
krachten een samenspel van economie, technologie en media vormen, nog zicht op 
een politieke praxis? In welke relatie staat deze esthetisering tot de dagelijkse 
politiek?  
 Baudrillard heeft de rol van de politiek in de 'spektakelsamenleving' op 
indringende wijze geanalyseerd. Evenals differentiedenkers meent ook hij dat het 
collectieve gedrag niet meer door moderne waarden als vrijheid, gelijkheid en 
broederschap wordt gestuurd. De gebruiks- en ruilwaarde van deze concepten is 
opgegaan in louter tekenwaarde die door de beeldcultuur op allerlei niveaus  wordt 
gereproduceerd. Zo is de 'vervreemding', die nog geïmpliceerd wordt door het begrip 
'ruilwaarde', in een totale transparantie van de consumptiesamenleving en de verzor-
gingsstaat opgelost. Als je overal heen kunt, is de mogelijkheid te ontsnappen ver-
dwenen. Minimale verschillen worden in het schemerduister van de formele 
gelijkheid geconsumeerd om de uniciteit van individuen te realiseren.   
 Baudrillard ziet in de toenemende visuele transparantie van onze cultuur de 
apotheose van het verlichtingsproject en van de eis tot democratisering. Het verlan-
gen van de Verlichters om alles te verlichten heeft ongewild geleid tot een 
transparante wereld, waarin ieder criterium om het werkelijke van de schijn, de 
oorspronkelijke waarheid van het commentaar, de werkelijke gebeurtenis van de 
registratie te onderscheiden, verdwenen is. De politiek ondergaat het zelfde lot als 
de esthetiek: 
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 "Cet état de choses paradoxal, qui est à la fois l'accomplissement total d'une 
idée, la perfection du mouvement moderne, et sa dénégation, sa liquidation par son 
excès même, par son extension au-delà de ses propres limites, on peut le ressaisir 
dans une même figure: transpolitique ..."(Baudrillard 1990: 17/18).  
 
Doordat in de loop van de moderniteit ieder facet van de cultuur aan deze 
politisering is onderworpen, is, zo besluit Baudrillard zijn gedachtengang, de 
politiek in de moderne zin van het woord ten onder gegaan. Het einde van de 
politiek luidt een transpolitieke tijd in, waarin met het kritische debat ook de 
traditionele tegenstellingen, de opposities van links en rechts te gronde zijn gegaan. 
De alomtegenwoordigheid van de politiek die tot in de kleinste vezels van het 
individuele en maatschappelijke lichaam, dat wil zeggen tot in het hart van het 
verlangen en van de belangen is doorgedrongen, moet onvermijdelijk tot een 
politieke onverschilligheid leiden. Als alles politiek is, stelt Baudrillard consequent, 
verliest het begrip zijn kritische impact. Het transpolitieke spreken is hypokritisch.  
 Zogenaamde 'spectaculaire' individuen zijn niet eens meer in de media ver-
strikt: ze zijn eenvoudigweg opgegaan in transesthetische en transpolitieke 
schijnbewegingen.4 Ze zijn niet eens meer hypocriet in de moderne zin van het 
woord. Zij zijn niet verdwaasd of verdwaald. De transparante wereld is nu eenmaal 
totaalbetekend en het samenspel van economie, media en politiek is 
totaalbetekenend: als gevolg daarvan is er geen sprake van stuurloosheid of van het 
ontbreken van richting. Ten opzichte van deze hypokritische visie kan geen kritische 
positie meer worden ingenomen, omdat deze esthetisering waarin het bewustzijn 
oplost, zich nimmer aan een pathos afmeet: lijden en hartstocht komen bij 
Baudrillard niet in beeld. Er is hoogstens sprake van verleiding. Het is dan ook de 
verleiding die de spanning, die in de vervreemding doorwerkt, kanaliseert. Baudril-
lards filosoferen wordt euforisch. Het is zeker niet ek-statisch. 
 Het transaporetisch gehalte van zijn vorm van filosoferen lost de specificiteit 
van de spanning op die eigen is aan het nietzscheaanse denken. Dat hij na Les 
stratégies fatales, waarin de aporie wordt gesteriliseerd, nooit meer iets anders dan 
autobiografisch werk en losse essays heeft geschreven, kan er op wijzen dat hij de 
filosofie als een medium om in het bijzondere naar het algemene te zoeken en het 
algemene te verbijzonderen de rug heeft toegekeerd. In de transpolitieke toonzetting 
van zijn werk klinkt de dissonantie niet meer op.  
 
Is er vanuit het inzicht in de onoplosbare schijn en in de aporetische structuur van 
het denken nog op andere wijze iets over een politieke praxis te zeggen? Derrida 
doet in zijn geschriften na 1990 een poging om zowel de schijnbewegingen als de 
aporie vruchtbaar te maken binnen het politieke denken. In L'Autre cap, Spectres de 
Marx en Politiques de l'amitié wordt een esthetisering van het denken, die de 
transpolitieke steriliteit van Baudrillards analyse achter zich laat, uitgewerkt.  
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 In L'Autre cap gaat Derrida in op de structurele 'grondslag' van de heden-
daagse democratie. Hedendaags in die zin dat er na het wegvallen van de Grote 
Vertellingen geen duidelijk toekomstbeeld, na het vallen van de Muur geen 
eenduidig vijandbeeld meer is. Hier wordt de door Nietzsche 'methodisch' 
voltrokken, maar niet politiek doordachte transformatie van de regulatieve idee naar 
een regulatieve fictie, geactualiseerd. Derrida's denkbeweging van 'opschorting' of 
'epoche' vindt haar politieke vertaling in de gedachte van 'une démocratie 
ajournée'(Derrida 1991b: 103). De democraat zou zich zijn meest waardevolle plicht 
bewust moeten worden, het indringend stellen van een onmogelijke legitimatie-
vraag: "Mais un démocrate n'a-t-il pas la responsabilité de penser les axiomes ou les 
fondements de la démocratie?..."(Derrida 1991b: 112) In deze quasi-transcendentale 
denkbeweging wordt daarmee de eigen identiteit in het spel gebracht en op het spel 
gezet. Concreet bestaat de opgave eruit tegenspraken te her-denken, die door het 
marktmechanisme en door de wijze waarop de media hierin functioneren, worden 
gegenereerd. In deze hyperkritische opgave krijgt het aporetische gehalte van 
Derrida's filosofie politiek zijn beslag: "Gageure, aporie? Impossible et 
nécessaire"(Derrida 1991b: 116). 
 Zodra Europa als het voormalige bruggehoofd, leider en eindbestemming 
(cap)451 van de beschaving zichzelf herdenkt en op de belofte van vrijheid, gelijk-
heid en broederschap doordenkt, doemt het Andere als vanzelf aan de horizon op. 
De onherkenbare gestalte van het Andere en het Vreemde, die zoals het spook van 
Hamlets vader zijn gelaat achter een vizier verbergt en die in een gewelddadige 
kolonisatie en in het weliswaar minder zichtbare, maar even dwingende geweld van 
een technologisch imperialisme steeds is genegeerd en geïncorporeerd, roept op tot 
een dubbele plicht. Deze dubbele plicht dwingt het kritische denken - van Kant tot 
Habermas - in een deconstructie, zij eist "de respecter la différence, l'idiome, la 
minorité, la singularité, mais aussi l'universalité du droit formel..."(Derrida 1991b: 
76). Als herinnering van een 'verleden' en als belofte naar de 'toekomst' - als 
revenant en arrivant - bespoken ze de politiek en herinneren ze de democratie eraan, 
dat ze feitelijk nooit heeft bestaan. Zij bestaat slechts als nimmer voltooibare 
opdracht, als belofte zonder feitelijke inhoud. Deze belofte van een verdaagde en 
zich verdagende democratie - "ni même une illusion transcendantale dans une 
dialectique de type kantien" (Derrida 1991b: 77/8) - die het politieke denken volgens 
Derrida moet blijven bespoken, is 
 
 "plutôt quelque chose qui reste à penser et à venir: non pas qui arrivera 
certainement demain, non pas la démocratie (nationale et internationale, étatique ou 
trans-étatique) future, mais une démocratie qui doit avoir la structure de la promesse 
- et donc la mémoire de ce qui porte l'avenir ici maintenant"(Derrida 1991b: 76). 
 

 

455 Derrida betrekt tevens de andere connotaties in zijn hyperkritiek. Zie: Derrida 1991b: 19 ev. 
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Dit 'project' is "à l'expérience, interminable"(Derrida 1991b: 78).  
 Onophoudelijk benadrukt Derrida de noodzaak in het hier en nu - "ici et 
maintenant" - de aporetische spanning te verdragen die door de dubbele plicht wordt 
getoonzet: "Bien entendu, il y a là une aporie et nous ne devons pas nous le 
dissimuler. J'oserai suggérer que la morale, la politique, la responsabilité, s'il y en a, 
n'auront jamais commencé qu'avec l'expérience de l'aporie"(Derrida 1991b: 43). 
Daarbij ziet hij wel degelijk in wat het gevaar is het verleden te vergeten. Indirekt 
wijst hij er dan ook op het niet-anticipeerbare en het absoluut nieuwe telkens weer te 
situeren tegen een verleden, dat nimmer een herhaling van hetzelfde kan zijn.  
 In Politiques de l'amitié introduceert Derrida een terminologie waarin de 
transformatie van de politiek in een wereld, waarin de oppositie vijand-vriend zijn 
zeggingskracht heeft verloren, wordt uitgedrukt: hyperpolitiek. Het onderwerp is een 
deconstructie van filosofische teksten waarin de vriendschap - en in het verlengde 
daarvan: de broederschap en de politiek - gestalte heeft gekregen. Van belang voor 
mijn argument is Derrida's deconstructie van Carl Schmitts invulling van het begrip 
'politiek', dat gefundeerd is op statelijke soevereiniteit en een eenduidig vijand-
denken. Wat Schmitt als een van de meest verwerpelijke ontwikkelingen in het 20e 
eeuwse politieke denken ziet, is het volkenrecht dat de soevereiniteit van staten 
uitholt en het vijandbeeld laat fragmenteren en vervluchtigen. Hij meent dat "une 
sur- ou hyper-politisation" (Derrida 1994: 153; crsf. ho) de daadkracht van staten 
vernietigt en een vorm van partizanendom zal doen ontstaan, dat veel weg heeft van 
het hedendaagse internationale terrorisme. Derrida ontwricht onder verwijzing naar 
de paradoxale gedachten over de vriendschap bij Cicero, Montaigne, maar vooral bij 
Nietzsche de door Schmitt beoogde oppositie vriend-vijand. Derrida legt juist in 
deze hyperpolitisering een affirmatieve werking bloot die recht doet aan een ander 
politiek denken. 
 
Heeft Derrida met zijn hyperpolitieke figuraties iets anders te bieden dan Bau-
drillard? Voegt hij aan de transpolitieke transparantie iets toe? Hoe zet hij de 
nietzscheaanse fictionering zo in werking dat de pathos, die Baudrillard heeft 
gesteriliseerd, nog wel doorwerkt? Wat heeft Derrida bijvoorbeeld over de werking 
van de media te zeggen? Hij wijst erop dat de media de publieke opi-nie niet zozeer 
bespelen alswel scheppen: de publieke opinie bestaat "dans sa phénoménalité"-
(Derrida 1991b: 112). De modernistische kritiek schiet te kort, als zij deze 
fenomenaliteit niet serieus neemt, maar als een uiting ziet van iets dat reeds ervoor 
bestond. Dan vat ze haar als een valse re-presentatie op. Baudrillard wijst hier ook 
op, maar biedt geen nieuw inzicht in een ander soort fictionering of esthetisering. 
Naar mijn mening doet Derrida dit wel: de deconstructivistische pendant van de 
nietzscheaanse schijnbewegingen, waarin een genealogische inzet meespeelt, kan 
gevonden worden in dat wat ik met Derrida spectralité wil noemen. Hoewel ik me er 
terdege van bewust ben dat ik met het oprekken van dit uit Derrida's schriftuurlijke 
inzet voortgekomen 'begrip' zijn deconstructivistische inzet loslaat, meen ik 
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niettemin dat de ethisch-politieke draagkracht daardoor wordt versterkt zonder dat 
de uitgangspunten van de deconstructie worden verlaten.   
 In Spectres de Marx en Politiques de l'amitié - het meervoud in beide titels is 
significant - vertaalt Derrida de problematiek van de schijn en de aporie naar een 
geschiedfilosofisch vlak. Evenals Lyotard wordt hij gefascineerd door de vraag wat 
het verleden nog voor de hedendaagse, westerse mens kan betekenen. Zijn 
methodische inzet getrouw gaat het daarbij minder om het herdenken van 'feitelijke' 
gebeurtenissen, dan om de wijze waarop deze door vertogen, door 'teksten' van zin - 
betekenis èn richting - worden voorzien. In Spectres de Marx - met de ondertitel 
L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale - werpt hij de 
vraag op, hoe wij ons na de val van de muur en het uiteenvallen van het Oostblok tot 
het gedachtengoed van Marx kunnen verhouden: wat is heden ten dage "l'expérience 
du marxisme"(Derrida 1993a: 36). Het gaat niet om een doctrine, maar - evenals dit 
voor de aporie en voor alle cruciale noties geldt - om een expérience. Hoe kan de 
hedendaagse mens de beruchte uitspraak van Marx aan het begin van het 
Communistisch Manifest her-denken: "Er waart een spook door Europa!" Is het 
spook verdwenen of heeft het een andere gedaante aangenomen? Kan het wellicht 
opgevat worden als een gedaante van het Andere dat zich telkens weer aandient, 
omdat het heden zich in de uitsluiting van het Andere constitueert? Wat is dit 
spook? 
 Het gaat niet om 'esprit' maar om 'spectre'452: Hegels 'Geist' met zijn consti-
tutieve vervreemding wordt herdacht vanuit het marxistische 'Spuk'. Lyo-tard had in 
Heidegger et 'les juifs' reeds de term 'spectre' laten vallen om de aard van het 
verleden te duiden: 
 
 "J'entre ici dans ce qui nous préoccupe vraiment, historiens et non-historiens. 
Un 'passé' qui n'est pas passé, qui ne hante pas le présent, au sens où il lui fait 
défaut, lui manquerait, se signalerait présentement même comme un spectre, une 
absence, qui ne l'habite pas non plus au titre d'une belle et bonne réalité, qui ne fait 
pas objet à mémoire comme quelque chose qui serait oublié et doit être rappelé (aux 
fins de 'bonne fin', de bonne connaissance). Qui n'est donc même pas là comme 
blanc, absence, terra incognita, mais qui est là pourtant"(Lyotard 1988b: 27). 
 
Het heden wordt 'bespookt' door een verleden, dat geen plaats heeft gevonden en 
daardoor nimmer voorbij kan zijn. Maar heeft het daardoor nooit plaatsgevonden, 
zoals de Franse 'historicus' Faurisson meent?(Lyotard 1983: 16/31/37/56/57) Het 
'bestaat' in geen geval als een op te heffen vervreemding, als een tekort of een 
verdrongen natuur, hoogstens als een principiële bespoking of bevreemding, 
waardoor de geschiedenis ook reeds voor ons ligt. 

 

456 De schijnbewegingen bij Derrida worden getoonzet in termen als 'idole', 'simulacre', 'image', 
'phantasma' en 'phantôme'. 
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 Door deze bespoking wordt de toekomst (avenir) van iedere democratie "à 
venir" van een definitieve, afsluitende, totaliserende zingeving ontdaan. Zij biedt 
zich hoogstens aan als "attente sans horizon d'attente". Deze is het object van een 
"hospitalité sans réserve" ten opzichte van iets dat als 'arrivant absolu' steeds op 
handen is, maar nimmer aankomt. Deze openheid naar zowel het ver-leden als naar 
de toekomst wordt geschraagd door een spectralité: "... à celle ou à celui qui on doit 
laisser une place vide, toujours, en mémoire de l'espérance - et c'est le lieu même de 
la spectralité"(Derrida 1993a: 111).453 Het spectrale moment van het heden is 'intem-
pestive'(Derrida 1993a: 17/162). Het behoort niet tot de lineaire tijd, waarin immers 
het nu als een hegeliaans 'Jetzt' volledig opgaat in het her-inneren van een verleden 
en een vereenzelviging van de toekomst. Door de bespoking wordt de lineaire tijd 
met haar grondcategorieën ontwricht: door 'spectres' is de tijd altijd "out of joint". 
 De Verlichting heeft getracht alle spoken uit te drijven, of op z'n minst te 
doen verbleken door hen met haar verzengende licht van de Rede te bestralen. 
Derrida stelt een andere verhouding tot het Andere en Vreemde voor: zij moeten het 
heden bespoken als een 'phantôme' en de mogelijkheidsvoorwaarden van het heden, 
de uitsluiting van het Andere en Vreemde, doen oplichten. Het spook bezoekt in 
prangende zin het heden: "il nous rend visite". In het 'visitare' klinkt de bezoeking, 
de pathos, door: als frequentatief van het louter esthetische 'visere' wordt in deze 
esthetische aandoening een ethische spanning geïntroduceerd. Als denkfiguur is het 
een gedaante van het sublieme. Foucault wees daar reeds op in zijn vroege 
literatuur-essays. Bij Derrida wordt de steriliteit van Baudrillards transpolitieke 
transparantie als opperste vorm van Verlichting doorbroken: 
 
 "Le spectre, comme son nom l'indique, c'est la fréquence d'une certaine 
visibilité. Mais la visibilité de l'invisible. Et la visibilité, par essence, ne se voit pas, 
c'est pourquoi elle reste epekeina tes ousias, au-delà du phénomène ou de l'étant. Le 
spectre, c'est aussi, entre autres choses, ce qu'on imagine, ce qu'on croit voir et qu'on 
projette: sur un écran imaginaire, là où il n'y a rien à voir"(Derrida 1993a: 165). 
 
Uit deze frequentie blijkt tevens, dat het spook voor alles een schijnbeweging is: iets 
wat ons toe-komt uit het verleden, als mengvorm van 'revenant' en 'arrivant'. Het 
spook is "de l'événement"(Derrida 1993a: 165). Het 'spectrale' laat zich niet 
verenigen met 'le pouvoir techno-médiatique', waarvan Derrida beweert dat zij een 
macht is "qui à la fois, de façon différenciée et contradictoire, conditionne et met en 
danger toute démocratie"(Derrida 1993a: 93). Lyotards kritiek op het complex van 
technologie, economie en media als een negatief onmenselijke krijgt bij Derrida een 
spectrale vorm. Als 'structure d'apparition disparaissante', als 'sensible insensible' of 

 

457 Deze 'spectralité' is reeds in Glas, La vérité en peinture, De l'esprit, Force de Loi en Schibboleth aan 
de orde gesteld. In het tweede boek brengt Derrida reeds het idee van een 'hantologie', een positieve 
bespoking, naar voren. 
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'visible invisible' stemt het spook slechts ogenschijnlijk overeen met dat, wat door 
Baudrillard als een figuratie van verschijnen en verdwijnen wordt beschreven. Blijft 
het bij de laatste echter een transesthetische figuur, bij Derrida worden deze 
schijnbewegingen ingezet omwille van de rechtvaardigheid.  
 Methodologisch heeft deze spectraliteit vooral een diagnostische waarde. Het 
prognostische aspect biedt geen inhoudelijke richtlijnen. Er is eerder sprake van een 
performatief appel dan een constatieve extrapolatie. Het is een oproep niet op te 
houden "de procéder de façon hyper-critique, oserai dire déconstructrice, au nom de 
nouvelles Lumières pour le siècle à venir"(Derrida 1993a: 149). In Politiques de 
l'amitié heet het expliciet een "déconstruction généalogique du politique (et en lui 
du démocratique)...". En wat voor de aporie en het marxisme opgaat, geldt ook voor 
deze deconstructie: deze wordt eveneens als een 'expérience' gezien.(Derrida 1994: 
128). 
Maar wat is dit appel als "promesse sans promesse"? Voor een invulling van deze 
belofte schieten moderne categorieën, begrippen èn re-presentaties tekort. De 
verbeelding doet altijd een beroep op een verleden, op het reële. Evenals Lyotard wil 
Derrida dit vermijden: het spook is amorf of ge-viseerd, zoals de vader van Hamlet. 
De belofte moet open blijven, omdat de waarheid is afgeschermd. Het draait niet om 
kennis, maar om een 'expérience'. Kants begrippen of voorstellingen zijn niet meer 
toereikend, hoogstens het amorfe, sublieme moment van de Idee. Dit geeft Derrida 
in het een "messianique sans messianisme"(Derrida 1993a: 124) te noemen: "messi-
anique, préférons-nous dire, plutôt que messianisme, afin de désigner une structure 
de l'expérience plutôt que religion"(Derrida 1993a: 266). Hiermee pareert hij 
indirekt Habermas' kritiek als zou er bij hem sprake zijn van een messiaans denken 
in de conventionele zin van het woord. In tegenstelling tot het joods-christelijk 
messianisme wordt in de door Derrida beoogde 'messianiek' de hoop gevestigd op 
iets dat blijft komen: zij doelt daarmee eerder op een 'espérance' dan op een 
'espoir'.(Derrida 1993a: 111/142) Wat komt er in de plaats van de utopieën die op z'n 
minst door de wens een andere samenleving te realiseren het collectieve gedrag heb-
ben bepaald454: "C'est plutôt une certain affirmation émancipatoire et messianique, 
une certaine expérience de la promesse qu'on peut tenter de libérer de toute dogmati-
que et même de toute determination metaphysico-religieuse, de toute mes-
sianisme."(Derrida 1993a: 146/7) Geen doctrine, maar een ervaring. 
Elders in Politiques de l'amitié geeft Derrida aan deze open gerichtheid, deze 'struc-
ture messianique'- toegepast op de werking van de taal- de kwaliteit van een 

 

458 Zie: Georg Picht, Prognose, Utopie, Plannung. Die Situation des Menschen in der Zukunft der 
technischen Welt (1967); Ernst Bloch, Geist der Utopie (1923). Bloch lijkt deze transformatie zeer 
dicht te naderen. Heinz Kimmerle toont in een aantal artikelen aan hoe Bloch zijn utopie-begrip 
toch niet radicaal genoeg vanuit de problematiek van de schijn doordenkt. Zie: Heinz Kimmerle, 
"Schein im Vor-Schein der Kunst. Grenzüberschreitungen zur Identität und zur Nicht-Identität" in: 
Tijdschrift voor Filosofie, 47, (1985), pp. 473-492; "Ernst Blochs esthetica. Kunst als utopische 
voor-schijn" in: Oosterling/Prins 1994: 31-42. 
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téléiopoièse: "Teleiopoiós qualifie (...) ce qui rend absolu, parfait, achevé, terminé, 
accompli, fini, ce qui fait venir à terme. (...) Rendre, faire, transformer, produire, 
créer, voilà ce qui compte..."(Derrida 1994: 50). Het worden gaat boven het zijn. 
Formeel gezien gaat het daarbij om "la figure de la contradictionperformative"(Der-
rida 1994: 138). 
 Hoewel de legitimerende (af)grond van de ervarings'structuur' onbepaalbaar 
is, wil Derrida er een zekere 'pathetische' gerichtheid niet aan ontzeggen: "ce qui 
reste aussi irréductible à toute déconstruction, ce qui demeure aussi indécon-
structible que la possibilité même de la déconstruction, c'est peut-être une certain 
expérience de la promesse émancipatoire: (...) une idée de la justice (...) et une idée 
de la démocratie"(Derrida 1993a: 102). Een 'oorspronkelijker' geweld dat door 
andere differentiedenkers vanuit andere invalshoeken is gediagnostiseerd - het 
uitsluitende geweld van een identiteit die zich slechts in de vernietiging van de 
Andere als rationeel, als macht en beheersing kan constitueren - wordt daarin 
meegedacht: "Violence de la loi avant la loi et avant le sens, violence qui interrompt 
le temps..."(Derrida 1993a: 60). Derrida weet dat dit geweld niet bij voorbaat 
gelokaliseerd en nog minder voorkomen kan worden. Hij wil zich daarom slechts tot 
"la formalité d'un messianisme structurel" beperken, een 'messianique' waarin de 
nietzscheaanse regulatieve fictie - als ondermijning van iedere reeds gevestigde 
waarheid - de hoop levend houdt. 
 
Mogen we constateren dat er bij Derrida sprake is van een esthetisch-ethische, een 
hyperpolitieke figuratie? Als we voor zijn diagnoses een medisch beeld zouden 
moeten kiezen, dan dit: een figuratie als fantoompijn die als een placebo werkt. 
Evenals bij fantoompijn is het fantoom noodzakelijk om een oriëntatie, een 
gerichtheid op en een betekenisvolle omgang met de wereld in stand te houden. 
Evenals het geamputeerde lichaamsdeel nog wordt gevoeld, zo werkt het verleden 
door in de oriëntatie in het heden. Maar bij Derrida is er geen sprake van melan-
cholische nostalgie of van een hoopvolle verwachting. Het gaat niet om het verlies 
van wat ooit was - daar gaat de vergelijking mank -, maar evenmin om een projectie 
van het heden in het verleden: het verleden wordt niet gesimuleerd. De herdenking 
van het verleden en de doordenking naar de toekomst getuigt niet van een 
anachronisme of presentisme. 
 Foucaults 'ontologie van het heden', diens doordenking van het heden als 
'actualiteit' wordt bij Derrida een hantologie: het 'je pense' wordt als gevolg van een 
permanente autokritiek een 'ça hante' of 'ça spectre'. Deze hantologie is als 
structurele en structurerende bespoking een "catégorie que nous tiendrons pour 
irréductible, et d'abord à tout ce qu'elle rend possible, l'ontologie, la théologie, 
l'onto-théologie positive ou négative"(Derrida 1993a: 89). Dat overigens een 
bepaald fantoom zijn zeggingskracht kan verliezen, is daarmee niet uitgesloten. De 
bespoking wordt telkens door nieuwe fantomen overgenomen. Deze 'logique du 
phantôme' "excède nécessairement une logique binaire ou dialectique..."(Derrida 
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1993a: 108).  
 Ambigue bewoordingen die, eenmaal getoetst aan de weerbarstigheid van 
een politieke praktijk met al zijn compromissen en valkuilen, weinig houvast bieden. 
Toch meent Derrida dat hun waarde ligt in het "produire des événenements, de 
nouvelles formes d'action, de pratique, d'organisation, etc.". Want ondanks zijn 
kritiek op de staat en de politieke organisaties ziet hij nog wel degelijk in, dat een 
bepaalde vorm van organisatie noodzakelijk blijft. De nieuwe Internationale is 
echter anoniem.455 Het is nauwelijks een gemeenschap te noemen en in die zin denkt 
Derrida door op het zowel door Bataille als Blanchot ontwikkelde inzicht dat in de 
moderniteit de gemeenschap even onmogelijk als noodzakelijk is: de 'nieuwe' 
Internationale is "un lien d'affinité, de souffrance et d'espérance (...). C'est un lien 
intempestif et sans statut, sans titre et sans nom (...) sans coordination, sans parti, 
sans patrie, sans communauté nationale ..."(Derrida 1993a: 141/42). Zij is anoniem 
en bestaat uit al diegenen die "ont su résister à une certaine hégémonie du dogme" 
en "et qui ont tenu à concevoir et à pratiquer cette résistance..."(Derrida 1993a: 149) 
en zij komt daarmee overeen met dat, wat in het versgil en in de deconstructie is 
gedacht. Aan deze gedachte is een politiek inherent, die de grenzen van een 
gesepareerde politieke sfeer overschrijdt. 
 
1.4 Einde van de politiek: een oneindige politiek 
 
Derrida's spectraliteit stelt een hyperpolitieke verhouding in tot een 'oorspronkelijk' 
geweld, dat als een niet identificeerbare en niet lokaliseerbare 'arrivant', als een 
'toekomende' wordt geviseerd. Eerder dan een stelsel van positieve handelingsvoor-
schriften te bieden, appelleert Derrida aan een hyperpolitieke houding ten aanzien 

 

459 Wat zijn de gestalten van het veelbesproken einde van de politiek? Zijn het schadeclaims van die 
bedrijven die door het door de VN gesanktioneerde oorlogsgeweld in Irak gedupeerd zijn, bij 
dezelfde transnationale instantie indienen? Zijn het de gegijzelde blauwhelmen of hun letterlijk in 
hun daadkracht ge'arresteerde' collega's die, ook al komen ze een door het tribunaal van het 
Internationale Gerechtshof in Den Haag als oorlogsmisdadiger gekwalificeerde politicus tegen, 
deze niet kunnen arresteren, omdat het niet tot hun 'taak' behoort? Zijn het misschien de groteske 
processen die Amerikanen hun president aandoen, omdat hij vóór zijn presidentiële leven allerlei 
steekjes heeft laten vallen, waardoor hij, verwikkeld in juridische steekspelen, niet meer tot daad-
krachtig handelen kan komen? Of zijn het de pikante onthullingen van de privélevens van Engelse 
parlementariërs en ministers die even daarvoor met veel bravoure het gezin weer tot hoeksteen van 
de samenleving hadden uitgeroepen? Of zijn het de rondgangen van de 'dwaze' moeders, die iets 
voor ogen houden dat feitelijk geen bestaan meer mag hebben? Of de opstand op het Plein van de 
Hemelse Vrede in Peking waar een concreet gerichte actie spontaan uitgroeide tot een internationa-
le crisis? Moeten we misschien hoopvoller gestemd zijn en verwijzen naar de internationale boycot 
van Shell die een booreiland wil dumpen? Of de wereldwijde campagne tegen de laatste stuiptrek-
king van een zelfingenomen, koloniale mogendheid die nog één keer een kernbom tot ontploffing 
wil brengen om een post-nucleair statement te maken? Welke verschijnselen laten zich voorbij de 
politiek duiden? 
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van wat in bewustzijnsfilosofische termen nog onze innerlijke en uiterlijke wereld 
wordt genoemd: het autonome subject en de gerationaliseerde politieke orde, die 
gebaseerd is op een oppositioneel denken, waarin een vriend/vijand-denken nog 
doorwerkt. Voor een praktische invulling van deze hyperpolitiek worden we echter 
steeds terugverwezen naar de bedreigende openheid van een beeldloze toekomst. De 
gemeenschap die zich daarin laat 'projecteren', blijft virtueel: de nieuwe Internatio-
nale is ongebonden en ongevormd. Dit ontbreken van representaties doet een 
emancipatoire intentie echter geenszins teniet: "C'est là la condition d'une re-
politisation, peut-être d'un autre concept du politique"(Derrida 1993a: 126) 
Hyperpolitiek veronderstelt een hyperreflexieve wending: de aandacht van de 
politiek ('la politique') verschuift naar het politieke ('le politique').5  
 Deze radicale reflexiviteit houdt allereerst een ontzegging van politieke 
categorieën in die pretenderen krachtenconfiguraties op eenduidige modernistische 
noemers te brengen: de door de geschiedenis overgeleverde begrippen en beelden 
worden gespectraliseerd. Het versgil werkt in deze hyperkritiek of deconstructie 
door als een terughoudendheid ten aanzien van vertogen die zich als dé zingevingen 
van politieke praktijken opwerpen: "L'indécidable comme temps de la réflexion", 
zoals het in een bespreking van Aristoteles beschouwingen over de vriendschap 
heet. Dat in deze context een verwijzing naar een 'passibilité'(Derrida 1994: 33) 
voorkomt als een werking die de oppositie lichaam-geest doorkruist, maakt een 
vergelijking met Lyotards invulling instructief. 
 Impliceert deze terughoudendheid ten aanzien van verschillen een berusting 
in geschillen?456 Bij Lyotard wordt deze terughoudendheid inderdaad ingegeven 
door het besef van "l'impossibilité d'éviter les conflits"(Lyotard 1983: 10) Maar dit 
houdt zeker geen terugtrekking uit de politiek in. Evenmin als Derrida onderschrijft 
hij de door Baudrillard geconstateerde onverschilligheid. De keerzijde van de 
onvermijdelijkheid van conflicten is namelijk "l'impossibilité de l'indifférence". De 
herdenking van Kants werk geeft hem in de relatie tussen kritiek en politiek 
weliswaar meer kantiaans te definiëren dan bij Derrida het geval is - "le critique est 
analogue au politique" -, maar diens positie wordt onverkort overgenomen: "le 
politique, qui n'est pas la politique, le politique  dans son 'retrait'"(Lyotard 1986: 
15). 
 Zijn geschriften overziend wordt snel duidelijk dat "politics, in Lyotard's 
writings, is a sense of astonishment that anything can happen at all..."(Lyotard 
1993b: xiv)457. 
 

 

461 Derrida heeft de relatie tussen verschillen en geschillen reeds in "La différance" aangegeven. In een 
kritiek op de metafysische invulling van het 'verschil' gebruikt hij het woord 'différen(t)(d)s': in de 
andersheid wordt zowel de niet-gelijkenis als de polemiek benadrukt. Zie: Derrida 1972a: 8. 

462 Zie de bundel: Jean-François Lyotard, Political Writings. (eng.vert. Bill Readings en Kevin Paul 
Geiman) (1993). 
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 "Lyotard's political writing is a struggle to listen, to hear a politics that 
cannot speak the language of the political. Herein lies another reason for the 
inappropriateness of biographical narrative for this least Hegelian of thinkers. 
Narratives of heroic struggle or growing desillusion can only replay the binary 
opposition between militant and skeptic that structures the postwar or cold war 
period, the very opposition against which all of Lyotard's political writing struggles, 
to a greater or lesser degree."(Lyotard 1993b: xv) 
 
Het resultaat is 'minoritarian politics'(Lyotard 1993b: xvi), die opgevat kunnen 
worden als de activistische pendant van de gevoeligheid voor verschillen, waaraan 
gerefereerd wordt aan het begin van La condition postmoderne. Een ethische 
implicatie ligt hierin, dat "il (het postmoderne weten, ho) raffine notre sensibilité 
aux différences et renforce notre capacité de supporter l'incommensurable" (Lyotard 
1979: 9; crsf. ho). Hij eindigt deze studie met de opmerking: "Une politique se 
dessine dans laquelle seront également respectés le désir de justice et celui d'incon-
nu"(Lyotard 1979: 108; crsf. ho). Verdragen en respecteren zijn de sleuteltermen. 
 Het ligt voor de hand dat ook voor Lyotard 'le politique' allereerst een wer-
king van de schriftuur is. Zijn analyse van het verschil vindt immers op het vlak van 
taalspelen en zinnen plaats:  
 
 "Toute est politique si politique est la possibilité du différend à l'occasion du 
moindre enchaînement. Mais la politique n'est pas tout si l'on croit par là qu'elle est 
le genre qui contient tous les genres. Elle n'est pas un genre"(Lyotard 1983: 201). 
 
Hoewel het genres mogelijk maakt, is politiek geen omvattend, legitimerend genre 
meer. Het is geen laatste zingeving, omdat het zichzelf in een genre moet 
uitdrukken. Precies deze splijting in een empirisch en een quasi-transcendentaal 
aspect, deze differentiërende, aporetische spanning die in terughoudendheid 
uitmondt, maakt de zeggingskracht van het politieke uit: "elle témoigne du néant qui 
s'ouvre à chaque phrase occurente et à l'occasion duquel le différend naît entre les 
genres de discours"(Lyotard 1983: 204).  
De strijd tegen het onmenselijke systeem of de technologische transparantie wordt 
op guerrilla-achtige wijze gevoerd zonder dat de illusie van een overwinning wordt 
gekoesterd. Een agonistiek, een geschil is het 'object' van de strijd. De affirmatie 
ervan impliceert in radicale zin de  onhoudbaarheid van iedere positie:  
 
 "For Lyotard the only option is to match wits, or 'ruse', with the fate one has 
been given, to make experimental moves within the language games that situate us 
(for there is no outside), and in this way to generate new effect throughout the social 
network. This is not to speak of an essential freedom, or a form of initiative that 
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belongs to the individual"(Barron 1992: 39)458.  
 
Dit nomadische gevecht, waarin "the nature of the counter-move is always ind-
eterminate", wordt bij Lyotard gevoed vanuit een andere 'onmenselijke' sfeer. Deze 
krijgt exemplarisch gestalte in het kinderlijke: 
 
 "... que reste-t-il d'autre, comme 'politique', que la résistance à cet inhumain? 
Et que reste-t-il d'autre, pour résister, que la dette que toute âme a contractée avec 
l'indétermination misérable et admirable d'où elle est née et ne cesse de naître? c'est-
à-dire avec l'autre inhumain?  
 De cette dette envers l'enfance, on ne s'acquitte pas. Mais il suffit de ne pas 
l'oublier pour résister et, peut-être, pour n'être pas injuste. C'est la tâche de l'écriture, 
pensée, littérature, arts, de s'aventurer à en porter témoignage"(Lyotard 1988a: 15). 
 
Ook bij Lyotard wordt aan het technologische complex van economie, politiek en 
media vanuit een 'tegenpositie' weerstand geboden: de materie of het kinderlijke 
weerstreeft de versnelling van de technologie. Beide zijn evenals Derrida's 'spectres' 
weliswaar stemloos, niettemin stemt hun tonaliteit tot nadenken: in de schriftuur 
wordt het kinderlijke - infans - op paradoxale wijze stemhebbend en spraakmakend.  
 Maar levert radicale reflexiviteit als esthetische kwaliteit van een schriftuur 
inzichten op omtrent de wijze waarop het collectieve handelen zich tegen de terreur 
kan verzetten? Terwijl sommige interpreten zich hier beperken tot de constatering 
dat marxistische interpretaties "have tended to read metafiction in terms of an 
aestheticist separation from the historical and the political" en radicaal-linkse 
interpretaties "who have seen in metafictional self-reflexivity an antirepressive 
liberation of the reader from conventions which were representations of dominant 
social and political institutions"(Hutcheon 1988: 206)459, laat de Derrida-interpreet 
Bennington zich over de kruisbestuiving van esthetiek en politiek stelliger uit: 
 
 "The aesthetic is political not just because in this case it involves judgement 
on a political referent, but because any aesthetic judgement, in Kants description, 
demands universalisation, anticipates a sensus communis, a community, a consen-
sus"(Bennington 1988: 167).460  
 
Benningtons aanzet blijft echter formeel en behoeft een aanvulling vanuit de 
nietzscheaanse inspiratie. Deze gemeenschap laat zich dan denken vanuit een leegte 
- het tweede moment van de sublieme ervaring - waarin "niets gebeurt" in de meest 

 

463 Anne Barron, "Lyotard and the problem of justice" in: Andrew Benjamin (ed.), Judging Lyotard 
(1992), p. 39. 

464 A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (1988). 
465 Zie: Geoffrey Bennington, Lyotard. Writing the Event (1988). 
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activistische betekenis van deze uitdrukking. Nietzsches actieve nihilisme openbaart 
zich zowel bij Derrida als bij Lyotard hierin dat het versgil en het geschil zich 
oriënteren op een niets dat gebeurt. Dit niets is het gebeuren in zoverre het zich nog 
niet betekenisvol laat duiden en nog slechts als spanning wordt ervaren. De ideële 
consensus voor beslechting van geschillen wordt tot een principiële dissensus, tot 
een onoplosbaar geschil dat niet alleen tussen subjecten bestaat, maar ook het 
subject zelf verdeelt. Het is dit geschil als versgil dat de verdaagde democratie in 
haar niet aflatende zoektocht naar haar eigen regels, als een 'oorspronkelijker' 
geweld bespookt. Zodra dit geschil als positieve kracht wordt opgevat, wordt 
duidelijk dat de gewraakte onverschilligheid uiteindelijk de wanhopige reactie is van 
een nog op verzoening gericht, al te zelfbewuste subject, dat het 'pathetisch' contact 
met anderen bewust verbreekt. Deze onverschilligheid is als geborneerde terugtrek-
king uit 'la politique' het passief-nihilistische resultaat van een metafysisch vertoog 
dat zich op eenheid en totaliteit richt. Als het gevaar van een nieuw fascisme bestaat, 
dan schuilt dit wellicht eerder in deze terugtrekking uit de politiek dan in de op-
schorting van het politieke.  
 Lyotard doordenkt het veelbesproken einde van de politiek vanuit zijn Kant-
lectuur. Daarin opent hij het zicht op een politiek die, juist doordat deze zich de 
radicale eindigheid 'bewust' is, oneindig wordt: het einde van 'la politique' tekent 
zich af tegen een politiek van het oneindige, onbepaalde, onbegrensde, van het 
sublieme, hetgeen dan als een andere gestalte van Derrida's 'démocratie ajournée' 
wordt opgevat. Nu de kantiaanse Ideeën zijn uitgehold en deze nog slechts 
esthetisch gecontempleerd en geconsumeerd worden, kunnen zij nog slechts als na 
een tweede beeldenstorm - de hyperkritiek op de representaties - door hun formele 
karakter, of beter: door hun virtualiteit enthousiasmeren.  
 Politiek in lyotardiaanse zin heeft, geheel in overeenstemming met zijn 
adhesiebetuigingen aan de avantgarde, een principieel negatief-kritisch karakter, 
zolang het zich tot de reguliere, parlementaire politiek verhoudt. Als esthetische 
ervaring in de door mij hierboven gedefinieerde zin is zijn denken echter creatief-
affimerend: het getuigt van een gevoeligheid en draagkracht voor zowel het verschil 
als het geschil. Onverschilligheid is bij Lyotard geen reactieve passiviteit, maar een 
actieve, alerte passibiliteit waarin de pathos van het leven resoneert. Denken doet 
het lijden resoneren. Deze resonantie is de spanning tussen een moderne gedaante 
van het denken dat weet dat het door te begrijpen vernietigt en een postmoderne 
gedaante ervan dat weet dat het om dit denken te ondermijnen tegen zichzelf in moet 
denken, zodat het "soit redéfaite, déconstruite, déterritorialisée, désoeuvrée...". De 
ontwrichting opent een panorama van handelingsperspectieven, waarover een 
beslissing zal moeten worden genomen, deels met het oog op de ruimte die het voor 
het Andere en het Vreemde biedt, deels vanuit een waarachtigheid die nog 
bewaarheid zal worden: "Temoignons du moins, et encore, et pour personne, de la 
pensée comme désastre, nomadisme, différence et désoeuvrement"(Lyotard 1988a: 
215). Hoewel een kwaadwillende lezing van Lyotards inzet hem als een evangelist 
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van een verdwenen geloof of als een 'politicus' van een verloren gemeenschap zou 
kunnen afschilderen, geef ik er de voorkeur aan zijn oproep tot het getuigen van 
werkeloosheid als een pleidooi voor een alerte passiviteit op te vatten. Maar 
evenmin als dit bij Derrida het geval is, kan er een lyotardiaanse 'ethiek' of politiek 
in conventionele zin bestaan. Beiden leggen zich erop toe "ériger la politique 
philosophique à l'écart de celle des 'intellectuels' et des politiques. Temoigner du 
différend"(Lyotard 1983: 11). Als alertheid voor singulariteiten, voor de veelheid, 
voor het gebeuren, voor het eenmalige en het Vreemde dat steeds weer te denken 
geeft, blijft het de politiek steeds een stap voor.  
 
2 Aanzetten tot een hyperkritiek van de xenofobe rede 
 
Als met de moderne, op emancipatie, vrijheid en zelfbewustzijn georinteerde 
politiek tevens het begrip 'vervreemding' zijn zeggingskracht verliest, hoe kan het 
Vreemde dan nog zijn invloed doen gelden? De hierboven enigszins abrupt 
opgeworpen suggestie dat vervreemding in het werk van differentiedenkers overgaat 
in een positieve bevreemding vereist een systematische uitwerking. De ethisch-
politieke impact van hun wijze van filosoferen als een ontvankelijkheid voor het 
Vreemde en het Andere wordt dan inzichtelijker. De nagenoeg onuitroeibare 
xenofobie die in het totalitarisme van welke aard dan ook zijn meest grimmige vorm 
aanneemt, zou dan tot een terughoudende omgang met een principiële vreemdheid 
worden getransformeerd: een actieve bevreemding ten opzichte van de eigen 
subjectiviteit en autonomie, ingegeven door een passieve bevreemding door het 
Andere. Zo wordt een ander aspect van de 'condition humaine' getoonzet, waarin een 
nieuw existentiëel besef doorwerkt. 
 Dit roept de vraag op naar de 'concrete' verschijningsvorm op het existentiële 
vlak van de aporetische spanning en van een relatie tussen een esthetische ervaring 
van het denken en de 'funderende' pathos. Derrida definieert 'passibilité' als volgt: 
"aptitude à apprendre en souffrant, à traverser, enregistrer, compter avec l'épreuve 
du temps, à en garder la trace dans le corps"(Derrida 1994: 33). In "Apories: Mourir 
- s'attendre aux limites de la vérité" lanceert hij een nieuwe term: endurance non-
passive. Niet alleen geeft de ondertitel van deze rede aan dat de thematiek van de 
eindigheid en de dood centraal staat, zij bevat ook de dubbelzinnigheid die in de 
overgang van een dialectische naar een differentiërende spanning besloten ligt. 
"S'attendre aux limites de la vérité" kan betekenen "zichzelf opwachten" en "elkaar 
opwachten". In dit niemandsland 'jezelf' tegenkomen bergt misschien de kiem van 
een verandering in zich. 
 Ik ben van mening dat hier vanuit deconstructivistisch perspectief een andere 
gestalte wordt om-schreven van dat wat Foucault in een van zijn latere interviews 
'spiritualité' heeft genoemd: 
 
 "Par spiritualité, j'entends - mais je ne suis pas sûr que ce soit une definition 
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qu'on puisse tenir très longtemps - ce qui précisément se réfère à l'accès du sujet à 
un certain mode d'être et aux transformations que le sujet doit faire de lui-même 
pour accéder à ce mode d'être"(Foucault 1994: IV.722). 
 
Het gaat hierbij vanzelfsprekend niet om een subject in de moderne betekenis van 
het woord. In deze bestaansesthetiek wordt zelfkennis niet meer uitsluitend door een 
belichaming van menswetenschappelijke inzichten gegenereerd. De analytiek van de 
eindigheid en de daarin geconstateerde aporetische spanning werkt in deze nieuwe 
bestaanswijze affirmatief door. Dat het tevens een 'souci de soi' of zelfzorg is, duidt 
eens te meer op een verstrengeling van een ethische en een esthetische dimensie die 
in een andersoortige omgang met de pathos besloten ligt.6

 Dat de term spiritualiteit in dit 'nihilistische' en 'atheïstische' gedachtengoed 
opduikt, lijkt misplaatst, maar de mystieke boventonen, het beroep op de ervaring en 
de noodzaak van de zingeving rechtvaardigen dit naar mijn mening. In het vroege 
werk van Deleuze en Guattari heeft spiritualiteit nog een negatief-kritische 
betekenis. Ze richten zich met name op de legitimerende werking van Grote 
Vertellingen ten aanzien van een 'oorspronkelijk' geweld.  
 
 "Comme dit Klossowski dans son profond commentaire de Nietzsche, une 
forme de puissance se confond avec la violence qu'elle excerce par son absurdité 
même, mais ne peut excercer cette violence qu'en s'assignant des buts et des sens 
auxquels participent même les éléments les plus asservis: 'Les formations 
souveraines n'auront d'autre propos que de masquer l'absence de but et de sens de 
leur souveraineté par le but organique de leur création' et de convertir ainsi 
l'absurdité en spiritualité".(Deleuze/Guattari 1972: 414) 
 
De absurditeit of volstrekte zinloosheid van niet alleen het geweld en het lijden, 
maar ook van de hartstochten - dus: van de pathos - wordt ingebed in - om met 
Lyotard te spreken - een Grote Vertelling. Het geweld krijgt daardoor richting en 
doel en kan worden omgezet in spiritualiteit. Inzoverre zij een zingevende ingreep 
op een 'oorspronkelijk' geweld is, heeft spiritualiteit een abyssaal karakter: ze is 
wreedheid. Het is doelgericht geweld, dat alleen draaglijk is, omdat het telkens weer 
wordt geënsceneerd.461

 Bij Derrida vinden we een conventionelere omgang met deze term. In 
Spectres de Marx kwalificeert hij een ervaring van de belofte als messianiek en 
voegt hij aan de gedachte dat deze belofte moet worden gehouden toe, "c'est-à-dire 
de ne pas rester 'spirituelle' ou 'abstraite', mais de produire des événements..-
."(Derrida 1993a: 147). Het is precies in de spectraliteit dat de dialectische afsluiting 
die deze spiritualisering of 'Vergeistigung' impliceert, wordt weggenomen en een 
differentiërende spanning iedere afsluitende denkbeweging blijft bespoken. 

 

467 Zie: Henk Oosterling, "Het theater der wreedheid" in: De Kapel II (1991), pp. 22-25. 
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2.1 Van vervreemding naar bevreemding 
 
Maar vallen we, nadat de Grote Vertellingen van Vernunft, Geist en arbeidersstrijd 
hun zeggingskracht hebben verloren, niet terug in het verscheurde bewustzijn dat zo 
kenmerkend is voor al diegenen die Kant "eine Art Nomaden"(III: Ax; 12) noemt: 
de sceptici? Of in een zelfreflexieve verdubbeling van deze verscheuring als het 
door Hegel in de Phänomenologie des Geistes gelaakte 'unglückliche Bewußtsein'? 
Of valt, nu de overtrokken verwachtingen van al deze omvattende ficties door hun 
eigen geschiedenis zijn gelogenstraft en de nietzscheaanse diagnose van het 
nihilisme be'waarheid' lijkt te worden, ons een mogelijkheid toe dit 'ongelukkige 
bewustzijn' zo te herdenken dat de aporetische spanning een positief uitgangspunt 
voor het handelen wordt? Door Hegel gebezigde termen als 'Leiden' en 'Schmerz', 
die hij gebruikt om het ongelukkige bewustzijn te bepalen, krijgen dan een andere 
waarde. Wordt het niet tijd dat we inzien dat het bewustzijn vooral ongelukkig is, 
omdat het lijdt aan zijn denken. Of beter: omdat het lijdt aan de onafgebroken 
mislukking van zijn pogingen vat te krijgen op de spanningen die het ondergaat, 
zodra de dissonantie van het leven, de pathos, niet meer met een totaliserende 
zingeving kan worden omvat? Verkeren postmoderne dividuen niet in een 
uitzichtloze situatie, omdat ze 'weten' dat er zich nog steeds iets aan de horizon moet 
aftekenen? 
 
Herlezen we vanuit deze vraagstellingen bepaalde cruciale passages in Marx' tek-
sten, dan vallen bepaalde woorden plotseling uit de toon. "Ein ungegen-ständliches 
Wesen ist ein Unwesen"(Marx/Engels 1968: 578), stelt Marx in de Ökonomisch-
philosophische Manuskripte (1844). Alleen een wezen dat zichzelf in zijn arbeid 
veruitwendigt, kan tot zelfbewustzijn en daarmee tot vrijheid komen. Marx onttrekt 
aan zijn historisch-materialistische transformatie van de door Hegel behandelde 
heer-knecht problematiek ethisch-politieke consequenties zonder dat hij de later 
door Kojève geconstateerde doodsthematiek erin betrekt. De thematiek van de 
pathos en van een letterlijke aisthesis speelt reeds in zijn analyse een cruciale rol: 
"Sinnlich sein ist leidend sein"(Marx/Engels 1968: 579). Aan dit lijden wordt 
vervolgens de hartstocht verbonden: 
 
 "Der Mensch als ein gegenständliches sinnliches Wesen ist daher ein 
leidendes und, weil sein Leiden empfindendes Wesen, ein leidenschaftliches Wesen. 
Die Leidenschaft, die Passion ist die nach seinem Gegenstand energisch strebende 
Wesenskraft des Menschen"(Marx/Engels 1968: 579). 
 
Marx brengt lijden en hartstocht op één noemer en verbindt beide aan het menselijk 
streven naar 'Vergegenständlichung' door arbeid. Deze leidt noodzakelijk tot 
vervreemding, ook al meent Marx in tegenstelling tot Hegel dat deze vervreemding 
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niet alleen kentheoretisch of metafysisch, maar in eerste instantie sociaal-
economisch is bepaald. De onvermijdelijkheid en de onverdraaglijkheid van de 
pathos geven de arbeider - het historisch subject - in, de emancipatoire strijd tegen 
het lijden, tegen onderdrukking en uitbuiting te voeren.  
 Adorno neemt in zijn kritische theorie deze gedachte over. Hij merkt in 
Negative Dialektik, duidelijk geïnspireerd door de dialectiek van het worden uit het 
begin van Hegels Wissenschaft der Logik, het volgende op over het fysiologische 
aspect van de kennis: "In der Erkenntnis überlebt es (het somatische moment, ho) als 
deren Unruhe, die sie in Bewegung bringt und in ihrem Fortgang unbesänftigt sich 
reproduziert". De nietzscheaanse onderstroom in Adorno's filosofie wordt even 
verder geëxpliciteerd: 
 
 "Das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, daß Leiden nicht sein, daß 
es anders werden soll. "Weh spricht: vergeh". Darum konvergiert das spezifisch 
Materialistische mit dem Kritischen, mit gesellschaftlich verändernder Praxis."(A-
dorno 1966: 203; crsf. ho)7

 
In de kennis blijft de materie als weerstand doorwerken. De bespoking door het 
Vreemde zit ook bij Adorno in niet-ophefbare zin in de kennis. Hoewel hij niet zo 
ver gaat om het ondergaan en doorstaan van deze aporetische spanning tot 
uitgangspunt van een levensstijl te nemen - daarmee zou hij zelfs de negatieve 
dialectiek achter zich hebben moeten laten - wordt deze gedachte wel degelijk, zij 
het in verkapte bewoordingen, geopperd:  
 
 "Subjektives Bewußtsein, dem der Widerspruch unerträglich ist, gerät in 
verzweifelte Wahl. Entweder muß es den ihm konträren Weltlauf harmonistisch 
stilisieren und ihm, gegen die bessere Einsicht, heteronom gehorchen; oder es muß 
sich, in verbissener Treue zur eigenen Bestimmung, verhalten, als wäre kein 
Weltlauf, und an ihm zugrunde gehen"(Adorno 1966: 155).  
 
In zijn studie naar de fascistische persoonlijkheid had hij niettemin de suggestie 
gewekt, dat een van de elementen van de fascistische persoonlijkheidstructuur 
gelegen is in de onmacht tegenstrijdigheden te verdragen. In deze indirekte 
suggestie weerklinkt de gedachte van een 'philosophische' of 'geistige Erfah-
rung'(Adorno 1966: 51). Deze persoonsgebonden ervaring is in die zin specifiek 
filosofisch, dat ze een specifieke training vereist, kortom een stilering: "Geistig 
können nur die dagegen an, die sich nicht ganz gemodelt haben"(Adorno 1966: 51). 
Het elitaire en ondemocratische gehalte dat ongewild meeklinkt, wijst Adorno van 
de hand: slechts diegenen die inzicht in hun cultuur-historische bepaaldheid hebben 
zijn in staat kritisch met deze determinering om te gaan.462

 

469 Hoogland besluit zijn bespreking van de 'geistige Erfahrung' als volgt: "Voor alles bestaat zij in het 
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 Ondanks dit inzicht wordt de consequentie van een actieve stilering en een 
transformatie van het autonomie-begrip, zoals bij Foucault gebeurt, niet getrokken. 
Voor de kritische neo-marxist Adorno blijft de vervreemding nog een onbetwistbare 
schakel in zijn theorie. Op het esthetische vlak komt dit onder andere tot uitdrukking 
in zijn aperte afwijzing van de jazz en de cultuurindustrie.  
 De avant-gardesympathieën van Lyotard, die hem impliciet tot een cul-
tuurkritiek à la Adorno verleiden, getuigen van de aanwezigheid van resten van 
Adorno's cultuurkritiek in zijn zinnenfilosofie. Maar Lyotard heeft de 'vervreemding' 
geheel achter zich gelaten. Zijn materialisme is immaterialistisch zonder esoterisch 
of in conventionele zin mystiek te zijn. De spanning die in dit paradoxale zelfbegrip 
besloten ligt, is tekenend voor de afstand ten opzichte van het marxistische 
gedachtengoed en geeft uiting aan Lyotards bereidheid zich er nog steeds door te 
laten bespoken. Lyotard verwerpt de gedachte dat in de incorporering van het 
Vreemde of Andere hun werking zou kunnen worden geneutraliseerd, zodat het 
historisch subject uiteindelijk tot zichzelf kan komen. Evenmin als de onmogelijke 
vraag "Wat is het Verschil?" - of: "Wat is verschillen? - kan de vraag naar het 
bestaan van het Andere en het Vreemde worden beantwoord. Als beide gestalten 
radicaal worden opgevat, vallen ze evenmin als het Verschil te kennen noch te 
denken. Zij geven hoogstens te denken, omdat ze individuen op onverwachte 
momenten beroeren. In deze beroering, waarin genot en pijn, hartstocht en lijden 
nimmer definitief zijn af te bakenen, treedt Nietzsches inzicht in een 'funderende' 
dissonantie en zijn nadruk op het worden naar voren. Het Vreemde en Andere is dit 
worden, is dit gebeuren. Nietzsche heeft reeds duidelijk gemaakt, dat zij eerder dan 
de tegenpool van het Zijn de uitdrukking van een nimmer identificeerbaar pathos, 
een verhouding tot het Vreemde en Andere zijn. Zoals het Verschil slechts als een 
differerende beweging - als een versgil - ervaarbaar is, zo laat het Vreemde zich 
slechts ervaren als bevreemding. Voor het Andere geldt hetzelfde: als radicale 
gestalte is het onken-, zelfs ondenkbaar, slechts in een verandering van het subject is 
de Ander als inwerking ervaarbaar. Terwijl in de bevreemding nog een passief 
element doorwerkt en in de verandering een activiteit van het subject wordt ge-
suggereerd, zou het met het oog op door differentiedenkers geviseerde ontwrichting 
van opposities wellicht adequater zijn bevreemding èn verandering als twee zijden 
van dezelfde medaille op te vatten: bevreemding effectueert zich als verandering. 
Een verandering die slechts ten dele door het subject begrepen kan worden, omdat 
altijd pas achteraf het besef in bewustzijn kan worden omgezet. 

 
vermogen het onvolkomene van het bestaande te ervaren. Dat wil zeggen, dat het den-ken de 
vrijheid moet bezitten om tegenspraken, die in het denken ontstaan 'auszuhalten', als 'Ausdruck' van 
een 'verkeerde' werkelijkheid te ervaren."(Hoogland 1992: 246) Hooglands conclusie dat in het 
uithouden van de tegenspraken de menselijke autonomie wordt behouden "juist door haar 
onophefbare afhankelijkheid van het heteronome 'einzugedenken'"(Hoogland 1992: 247) verraadt 
nog de kantiaanse gestemdheid van waaruit hij met Adorno het moderne subject van de ondergang 
wenst te redden. 
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 Bevreemding en verandering zijn naar mijn mening de spectrale gestalten 
van dat wat in modernistische termen vervreemding en subjectiviteit heet. In tegen-
stelling tot de identiteitsfilosofische noodzaak hen op te heffen, worden beide 
werkingen in het differentiedenken als 'raison d'être', als 'condition posthumaine' of 
'inhumain' geponeerd. Identiteit is in dit spectrale licht een retrospectieve 
discursieve totalisering, waarin de pathos die individuen bindt - en die alleen 
daardoor al een ethisch-politieke dimensie heeft - als ervaring van de verscheurdheid 
of vervreemding wordt afgewezen.463
 
De pretentie van omvattendheid is voorgoed uit dit denken verdwenen. Om zijn 
eigen ontoereikendheid mee te laten klinken, kiest het denken ervoor willoos te zijn: 
het laat zich tegen beter weten in 'affecteren' door iets dat in een dialectisch denken 
nog als een Buiten wordt begrepen. Het beseft echter dat dit als inbreuk zijn 'raison 
d'être', dat wil zeggen inherent aan zijn bestaan is. Het Vreemde wordt niet meer 
veronachtzaamd of ontkend, maar het denken neemt het op zich: het ondergaat en 
verdraagt het, omdat het beseft dat het er niet meer tegenover staat. In zoverre het 
lichaam een materiële vreemdheid is, wordt in deze constitutieve bevreemding het 
cartesiaans dualisme ontkracht: 'lijf' blijkt, zoals Nietzsche reeds aangaf, een ek-
statische verschijningsvorm van de geest of van het zelfbewustzijn. Denken wordt 
een letterlijk ont-zettende ervaring, een ek-stase waarin de 'werkelijkheid' resoneert, 
voordat het in de zelf-reflectie wordt begrepen. Deze 'ervaring' kan in taal noch tijd 
worden uiteengezet: ze is on(eigen)tijds, ongearticuleerd, ongevormd, verheven. In 
de bevreemding, in deze sublieme ervaring blijft de spanning bestaan en werkt de 
dissonantie van het leven als een aporetisch kwaliteit van het denken door. 
Derrida's vreemdeling, zijn 'revenant' en 'arrivant' zijn de gestalten van deze 
positieve bevreemding, deze bezoeking of bespoking. Omdat deze iedere identiteit 
ontberen, kunnen zij niet worden verwacht of opgewacht aan de grenzen van de 
waarheid. Ook al worden zij formeel-intentioneel, dat wil zeggen messianiek 
verwacht, hun aankomst zal onverwacht zijn als een toeval: "il excède même l'ordre 
de la promesse, ou du moins du toute promesse determinable" (Derrida 1993b: 322). 
Maar denken is als ek-stase tevens hartstocht, een genot zoals het aan het eind van 
Hegels Enzyklopädie heet. Daarom is het als bevreemding en verandering 

 

470 Dat de hier behandelde thematiek van de implicatie van de schijn voor het lijden niet alleen door 
filosofen wordt uitgewerkt, ligt voor de hand. Veel schrijvers die zich 'literair' met de ver-
schrikkingen van de oorlog bezighouden, hebben de spanning tussen fictie en ethiek onderkend. Bij 
sommigen hebben termen als 'behekst', 'fascinatie' een methodische strekking, anderen onder-
scheiden "fictie als verzinsel" van "fictie als maaksel". Zie bijvoorbeeld: S. Dresden, Vervolging, 
vernietiging, literatuur (1991), pp. 30/68-79. Kees Fens schrijft over dit boek in een artikel onder 
de titel "De vraag als laatste antwoord": "Bestaat het gebeuren nog buiten het verhaal? Dresden zal 
hierop ongetwijfeld ontkennend antwoorden. Maar hij schrijft tegen beter weten in. De aard van het 
grote gebeuren, de moord, is er de oorzaak van. Hij poogt iets te bereiken of zichtbaar te maken, 
maar hij kan dit tenslotte alleen door het probleem van de onbereikbaarheid laten zien". 
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'pathetisch': vreugdevol 'experimenteren' en 'scheppen', maar ook pijnlijke 'ontrege-
ling', 'opschorting' en 'terugtrekking'. 
 
2.2 Aporie als existentiële ervaring: (spi)ritualiteit 
 
Wat houden spectrale bevreemding en verandering 'experimenteel' in? Wat is hun 
existentiële pendant? Dat er in het differentiedenken een sterk existentiële impact 
zit, valt niet te ontkennen. De levensfilosofische grondslag die het aan Nietzsche 
ontleent, staat daar garant voor. Zeker in Foucaults laatste werken klinkt een haast 
sartriaanse element op. Termen zoals 'autonomie' en 'plicht', die bij Foucault en 
Derrida in het latere werk terugkeren, worden echter naar mijn mening doorgaans 
door veel interpreten weer te existentialistisch ingevuld. Het gaat mijns inziens voor 
alles om een 'lege houding'. Daarom is een bestaansesthetica geen aberrate vorm van 
consumptief ultra-individualisme of rabiaat egoïsme. Evenmin stoelt deze op een op 
intersubjectieve communicatie gebaseerd streven naar consensus. Hoewel al deze 
elementen erin teruggevonden kunnen worden en met name de laatste er een 
belangrijke rol in speelt, gaat het veeleer om een creatieve inter-actie die formeel-
intentioneel van aard is: 
 
 "Bij Derrida zou exemplificeren, als handelen naar het voorbeeld van een 
houding (leeg aan inhoud) in de plaats kunnen komen van het imiteren van een 
inhoud (zonder houding). Zou het daadwerkelijk op zich nemen of léven van deze 
houding in de plaats gesteld kunnen worden van (of gesteld worden naast) het Pla-
toons-metafysisch imiteren van een Zijn dat is, en dat van bovenaf zijn normen op-
legt?"(Bulhof 1992: 121) 
 
Er is dus wel degelijk een principieel verschil tussen hun praktijk en die van 
existentialisten als Sartre: de esthetisering is doorslaggevend. 
 
 "A mon avis, la seule conséquence pratique et acceptable de ce que Sartre a 
dit consiste à relier sa découverte théorique à la pratique créatrice et non plus à l'idée 
d'authenticité. Je pense qu'il n'y a qu'un seul débouché pratique à cette idée du soi 
qui n'est pas donné d'avance: nous devons faire de nous-mêmes une oeuvre d'ar-
t."(Foucault 1994: IV.392) 
 
Lyotards voorstel om een constitutieve 'passibilité' onder ogen te zien als een alerte 
ontvankelijkheid wordt door Derrida quasi-transcendentaal geëxtrapoleerd. Zodra 
we ons de uiteenzettingen uit hoofdstuk 10 in herinnering roepen zal duidelijk zijn 
dat de aporie daarin expliciet een sleutelrol krijgt toebedeeld. Hij vat evenals 
Lyotard de aporie op als een "... non-passage, un événement de venue ou d'avenir 
qui n'a plus la forme du mouvement consistant à passer, traverser, transiter, le 'se 
passer' d'un événement qui n'aurait plus la forme ou l'allure du pas: en somme une 
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venue sans pas"(Derrida 1993b: 312). Deze blokkade is totaal. De aporie raakt 
voorbij iedere problematisering. Deze ervaring is in die zin 'probleemloos' dat er 
geen enkele bescherming meer geboden wordt: er kan geen blokkade - pro-bleem als 
schild of bescherming - meer worden opgeworpen. In de 'l'expérience du non-
passage' worden geen andere ervaringen meer opgeroepen dan die van het totale 
verlies of een volledige overgave: "Là, en somme, en ce lieu d'aporie, il n'y a plus de 
problème"(Derrida 1993b: 313). Het probleem lost letterlijk als en in de ervaring op.  
 In L'Autre cap wees hij reeds op de band tussen een ethisch-politieke dimen-
sie en een ervaring van de aporie: "J'oserai suggérer que la morale, la politique, la 
responsabilité, s'il y en a, n'auront jamais commencé qu'avec l'expérience de 
l'aporie"(Derrida 1991a: 43) De beslissing en de gift zijn slechts mogelijk in het 
licht van deze ont-zettende ervaring, deze ek-stase. De thematiek van de eindigheid 
van zowel de kennis als van het bestaan wordt verder uitgewerkt in deze 
ervaringstermen. Derrida heeft op grond hiervan in andere teksten een begrip van 
plicht en van de beslissing ontwikkeld. Deze denkt hij, om het hegeliaans te stellen, 
vanuit een absolute negativiteit. Zo laat een beslissing zich leiden door een keus 
tussen "le rapport à un autre qui soit son autre (c'est-à-dire un autre opposable dans 
un couple) et le rapport à un tout autre non opposable, un autre qui n'est plus son 
autre"(Derrida 1993b: 315). De beslissing als 'décision passive' neemt het subject 
tegen zichzelf en tegen beter weten in. Sterker, zij gaat aan de oppositie subject-
object vooraf en komt voort uit een sfeer die Derrida met Freud 'onbewust' noemt. 
Hij kent deze niettemin een verantwoordelijkheid toe, waaraan het individu zich niet 
kan onttrekken:  
 
 "celle-ci doit interrompre, elle marque un commencement absolu. Elle 
signifie donc l'autre en moi qui décide et déchire. La décision passive, condition de 
l'événement, c'est toujours en moi, structurellement, une autre décision, une décision 
déchirante comme décision de l'autre"(Derrida 1994: 87). 
 
Deze beslissing heeft geen betrekking op een uitzonderingstoestand, zoals bij 
Schmitt het geval is, maar laadt in feite iedere 'normale' keuze op tot zijn hoogste 
intensiteit. Het is de gift, het offer van het subject in de dubbele betekenis van deze 
uitdrukking.  
 De plichtnotie die daaraan wordt onttrokken, heeft ogenschijnlijk nog sterk 
kantiaanse trekken, maar in de principiële regelloosheid van de plicht, in het feit dat 
evenmin als bij de beslissing en de gift van tevoren een norm is gegeven, wordt de 
tautologische beweging van Kants 'praktische Vernunft' opengebroken:  
 
 "La forme la plus générale et donc la plus indéterminée de ce double et 
même devoir, c'est qu'une décision responsable doit obéir à un 'il faut' qui ne doit 
rien, à un devoir qui ne doit rien, qui doit ne rien devoir pour être un devoir, qui ne 
s'aquitte d'aucune dette, un devoir sans dette et donc sans devoir"(Derrida 1993b: 
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315). 
 
Is dit niet een gift van het subject dat zichzelf breekt en ruimte opent voor het andere 
in zichzelf? Deze plicht impliceert een houding ten aanzien van het Andere waarin 
diens absolute, onaantastbare, soevereine waarde wordt gerespecteerd. Dit maakt dat 
het Andere nooit op het moment van de beslissing, maar hoogstens achteraf - met 
andere woorden: als de effecten van de beslissing weer een lineaire tijdsorde, een 
persoonlijke geschiedenis herstellen - kenbaar is. Dan heeft het echter zijn anders-
zijn verloren: het is óf ingevoegd in de subjectiviteit of het 'subject' is ver-anderd. 
 In een verwijzing naar Aristoteles' tijdsnotie, waarin, zoals we reeds in 
hoofdstuk 10 zagen, de aporie op exoterische wijze wordt uiteengezet, werpt Derrida 
voorts de gedachte van een niet-dialectische ervaring op: 
 
 "Et si donc l'aporie exotérique restait dans une certain manière irreductible, 
appelant en tous une endurance, disons plutôt une expérience autre que celle qui 
consisterait à opposer, de part et d'autre d'une ligne indivisible, un autre concept, un 
concept non vulgaire au concept dit vulgaire?"(Derrida 1993b: 314) 
 
Derrida radicaliseert deze wending: is er wel zoiets als een ervaring mogelijk zonder 
dat het een ervaring van de aporie is? Kan er sprake zijn van een beslissing, als deze 
niet ten overstaan van het volstrekt ondenkbare positie 'kiest'? Kan een beslissing 
iets anders zijn dan een volledige overgave aan het moment en het gebeuren? 
Effectueert een beslissing - in tegenstelling tot een keuze - niet een barst in het 
subject? Of ontstaat het sub-ject pas in de beslissing? Is het subject niet het actief-
passieve proces dat zichzelf tot onderwerp maakt? Of in termen van de gift: bestaat 
er nog wel een mogelijkheid tot geven, als er van te voren een berekening kan 
worden gemaakt op grond waarvan de gever al weet wat hem daarna zal toekomen? 
 Uiteindelijk wordt 'l'expérience de l'aporie' opgevat "comme endurance ou 
comme passion, comme résistance ou restance interminable". Ik gaf reeds aan dat 
deze endurance non-passive zich probleemloos in de lyotardiaanse gedachte van 
een passibilité laat invoegen. In dit pseudo-oxymoron culmineert ten slotte Derrida's 
metafysicakritiek: de deconstructie van opposities en de resonantie van een 
'mystieke' grond als "l'affirmation qui s'annonçait à travers la forme négati-
ve..."(Derrida 1993b: 316). Door deze 'endurance non-passive' worden we 
teruggevoerd naar de afgrondelijke werking van het versgil. Derrida kritiseert in 
deze uitdrukking opnieuw de aristotelische categoriale oppositie 'actief-passief'. Dat 
beide termen in Aristoteles' natuurfilosofie constituenten van wording zijn, duidt op 
het belang van deze oppositie voor het herdenken van de door Nietzsche geviseerde 
pathos. Dat Aristoteles middels deze categoriale oppositie de wijze waarop contact 
mogelijk is analyseert, doet als vanzelf een ethisch-politieke toon opklinken. Als 
Aristoteles concludeert dat 'patient' en 'agent' om op elkaar in te kunnen werken 
soortgelijk, maar specifiek moeten zijn, wordt duidelijk dat in dit contact een prin-
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cipiële andersheid is uitgesloten. Derrida breekt in zijn deconstructie een lans voor 
een ander contact.  
 Hij kwalificeert 'endurance' door het 'ance' - evenals bij 'différance' - als wer-
king. Van 'différance' merkte hij reeds in Marges op: "il faut méditer ceci, dans 
l'usage de notre langue, que la terminaison en ance reste indécise entre l'actif et le 
passif"(Derrida 1972a: 9). Een onkritische vertaling zou zijn: uithoudings- of 
weerstandsvermogen. Maar wellicht laat deze uitdrukking zich binnen de 
derridiaanse context nog het best vertalen als een mengeling van een passief 'verdra-
gen' en een actief 'weerstand bieden'. In de term 'endurance' blijkt dus evenals dit bij 
Lyotards 'passibilité' het geval is, een verstrengeling van actieve en passieve 
aspecten verdisconteerd te zijn. De toevoeging 'non-passive' versterkt deze ambi-
guïteit. Dat deze 'dubbele negatie' geen activiteit in modernistische zin, maar veeleer 
een alertheid en een bereidheid inhoudt, laat zich raden. 
Deze alerte houding betreft dat wat ons toevalt of toekomt zonder dat dit 
toekomende en toevallende al bij voorbaat in een objectiverende en manipulatieve 
geste wordt ingezet ten behoeve van een pro-ject. Het 'uithouden' is daarom wellicht 
ook een dubbelzinnig ont-houden: in de herdenking ontzegt het subject zich een 
subject-bevestigende vorm van her-inneren. Het individu ondergraaft denkend zijn 
identiteit en eenheid. Wanneer het zich een totaliserend en identificerend weten 
ontzegt, wordt het wat het is: dividu, ecce homo. Paradoxaal genoeg maakt deze 
structurele ontzegging een belangrijk deel uit van de zeggingskracht van dit denken. 
 Als de 'experimentele' gestalte van de aporie - om de nietzscheaanse formu-
lering nog even in herinnering te roepen - een niet-passief verdragen en weerstaan 
is, dan dient zich onvermijdelijk de vraag aan wat nu precies verdragen moet 
worden. De suggestie dat het in dat geval om lijden of hartstocht gaat dringt zich 
weliswaar op, maar lijkt mij niet terecht. Als 'endurance non-passive' een 
existentiële implementatie is van een aanvankelijk kentheoretische, vervolgens 
esthetische en ten slotte naar een ethisch-politieke dimensie vertaalde aporetische 
spanning, dan moeten deze verschuivingen mee worden gedacht in haar existentiële 
en experimentele gestalte. Als we bovendien rekening houden met het feit dat 
Derrida Hegel deconstrueert en niet uitsluitend abstract negeert waardoor Hegels 
reflexieve splijting als een opschorting en een 'déchirement' in tact blijft, dan zou het 
kentheoretische aspect wel eens kunnen doorwerken in het ondraaglijke inzicht dat, 
als er geen definitieve zingeving is, lijden in ethisch-politiek opzicht uiteindelijk 
zinloos is. Dan heeft 'endurance' betrekking op het ondergaan, doorstaan en 
weerstaan van de absolute zinloosheid der dingen. Deze "ondragelijke lichtheid van 
het bestaan" kon Hegel niet accepteren: het ongelukkige bewustzijn moest nog 
worden opgeheven. Als Adorno met zijn begrip 'geistige' of 'philosophische Erfah-
rung' een specifiek filosofische houding poogt aan te duiden, mogen we Derrida's 
'endurance' dan als een radicalere, want subjectkritische verwerking van deze inzet 
opvatten. Wordt in beide het 'hyperreflexieve' en 'hyperkritische' inzicht van de 
zinloosheid van het lijden geaffirmeerd?  
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 Blijft Adorno nog in een negatief-dialectische of een negatief-kritische posi-
tie volharden? Of viseert hij in zijn esthetische theorie een positivering van deze 
ondraaglijke lichtheid? Als dat het geval is, dan laat het esthetische aspect zich naar 
analogie van Adorno's poging bij differentiedenkers op twee manieren duiden. Het 
kentheoretisch onthechte dividu is altijd al een buitenstaander, een vreemdeling. 
Deze neemt Grote Vertellingen (voor) waar. De radicale consequentie hiervan is 
echter een onleefbaar en onwaarachtig relativisme, scepticisme of cynisme. In 
creatief-affirmatieve zin wordt het dividu in interactie met anderen derhalve genood-
zaakt tot een bindende zingeving en oriëntatie, die fysiek mededeelbaar is in de 
pathos. Laten we dit gemeenschapszin of spiritualiteit noemen. Deze mede-
deelzaamheid kan achteraf kentheoretisch als een waarheidsspel (Foucault) of als 
kleine vertelling (Lyotard) worden begrepen, maar als belichaamd zelfbewustzijn 
behoudt het een evenementieel karakter.  
 Zingeving is naast een legitimatiepoging van een gebeurtenis zelf altijd een 
gebeuren. Zo wordt een 'endurance non-passive' een spanningsvolle positie tussen 
'aisthesis' en 'pathos'. In de toevoeging 'non-passive' zou dan niet zozeer een actieve, 
alswel affirmatieve houding tot uitdrukking komen, die een terughoudendheid 
verbindt met een openheid waarin zich ieder moment een toekomst kan ontvouwen. 
Het niet-xenofobe aspect daarvan is deels gelegen in het respect voor het nimmer te 
incorporeren Vreemde, deels in het esthetische zelfbesef altijd al een toeschouwer of 
buitenstaander te zijn. Er vinden kleinschalige stileringen plaats van het geweld van 
een principiële deling en een onophefbaar geschil die beide in hun naakte vorm 
onleefbaar zijn. Daarin articuleert zich een houding ten aanzien van enerzijds een 
vertoogsmatig gestructureerd ik, anderzijds een door een Grote Vertelling 
getotaliseerde politieke gemeenschap, kortom ten aanzien van subjectiviteit en 
broederschap. Deze stilering gaat voorbij aan de oppositie subject-object, innerlijk-
uiterlijk, ten slotte aan die van een Binnen en een Buiten: de vreemdeling is altijd al 
in ons.8 Zo wordt in een levensstijl het inzicht in de onleefbaarheid van het 
denken èn in de ondenkbaarheid van het leven tot uitdrukking gebracht. Zoals in 
Foucaults creatief-affirmatieve behandeling naar voren komt, verenigt de levensstijl 
als een spiritueel bewustzijn het rationele bewustzijn met een ritueel besef. Geest en 
lichaam vallen samen in dit meta-fysieke bestaan. We zullen aanstonds zien, dat dit 
minstens een dubbel, maar wellicht zelfs een drievoudig tijdsbegrip vooronderstelt. 
 
Wat hebben we nu eigenlijk aan dergelijke overwegingen? Leveren ze een bij-drage 
aan de oplossing van de vele problemen waarmee de hedendaagse mens te kampen 
heeft? Lossen ze het lijden op of bieden ze een redelijke verdeelsleutel? Of gaat het 
hier niet meer om problemen? Blijkbaar. Want waarom wijst Derrida anders op het 
verdwijnen van ieder probleem in de ervaring van de aporie? In Het gewicht van de 
buitenstaander (1972) van Cornelis Verhoeven, waarin op gelijkgestemde wijze een 
aanzet tot een kritiek van de xenofobe rede wordt ontwikkeld, wordt misschien een 
antwoord gegeven. Verwijzend naar Plato, merkt Verhoeven op, dat de filosofie 
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'pathologisch' kan worden genoemd: 
 
 "En waar de grenzen tussen activiteit en passiviteit ook precies liggen, en 
hoever ze ook ten gunste van de activiteit worden verschoven, zeker is dat er een 
grens is en dat het leven tot op grote hoogte een passieve aangelegenheid is. Precies 
tot op die hoogte is het zinloos te vragen naar het nut van een filosofie die zich bezig 
houdt met levensproblemen, juist als zij een ziekte zou zijn. (...) Nergens is dat zo 
duidelijk als tegenover de uiterste grens van onze activiteit, de dood. Nadenken over 
de dood en sterfelijkheid is zo elementair in het leven, dat Plato het wijsgerig 
denken ook heeft omschreven als een 'oefening in het sterven'. De kunst die door 
deze oefening eventueel zou worden gebaard, zou een goede dood zijn. Dan is de 
vraag naar het nut van die kunst wel bijzonder eigenwijs. Want nut is een categorie 
die past bij een actieve organisatie van levensinhouden en in dat perspectief is 
sterven het toppunt van nutteloosheid. (...) Nadenken over de dood is niet nuttig, 
want het overkomt ons. De oefening baart geen kunst, maar kan op z'n hoogst een 
paniek bezweren. Filosofie lost geen levensproblemen op, maar komt daaruit voort 
en is even nuttig"(Verhoeven 1972: 93). 
 
Ook al is de hyperreflexieve verhouding tot onze eindigheid volstrekt nutteloos, 
deze meditatieve plooi in het zelfbewustzijn blijft niet zonder effecten. Ook al is het 
denken over de eigen dood volstrekt zinloos, de radicalisering van de verontrusting 
die ons bespookt, werpt wel licht op onze relaties met anderen en met de wereld. Of 
zoals Verhoeven het elders zegt: "In dit opzicht is de dood exemplarisch voor alle 
werkelijkheid: (...) uiteindelijk is de realiteit hierdoor gekenmerkt dat zij 'anders' is 
dan de voorstelling die wij ervan vormen en dat zij die telkens weerlegt..."(Verhoe-
ven 1982: 106)464 In het geëkstatiseerde zelfbewustzijn, in de gemeenschappelijke 
stilering van de zinloosheid of de dood kan zich wel degelijk een andere houding 
aandienen ten aanzien van het Vreemde, van de 'arrivant absolu'.  
  
 
 Intermezzo 2 
 
De ervaren noodzaak om telkens maar weer over de eindigheid van de mens te 
moeten spreken vormt misschien wel de levende kern van het filosoferen. Echter, 
zodra de eigen dood in het geding is, wordt dit spreken aporetisch. Ten slotte wordt 
in dit gestamel de dood minstens opgeschort: "Mourir - s'attendre aux limites de la 
vérité". Zich voortdurend naar de grenzen van de waarheid bewegen in een spreken 
dat zichzelf weliswaar als noodzakelijk ervaart - "il faut parler" -, maar dat 
tegelijkertijd zijn eigen onmogelijkheid inziet, zodra het pretendeert greep op en 
begrip van haar vermeende onderwerp te krijgen, is een precaire onderneming. In 
                     
472 Cornelis Verhoeven, Weerloos denken. Beschouwingen over de inval en het oeuvre (1982). 
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dit gestamel krijgt de tuimeling een stem. Komt de hoogste pretentie van de filosoof 
niet tot uitdrukking in zijn poging een saltomortale kortstondig in een vrije val om te 
zetten? Zo valt de buitenstaander hem toe in een niet-weten. Dit is 'ons' altijd 
tekortschietende begrip van de ervaring die de buitenstaander - of dit nu een 
seriemoordenaar, een asielzoeker, God, de duivel, de Dood of de buurman is, doet 
er in moreel opzicht misschien toe, maar maakt voor dit gedachtenexperiment 
weinig uit - heeft van zijn eigen wereld waarvan 'wij' deel uitmaken. Hem een plaats 
toekennen in 'onze' wereld is eigenlijk 'onze' verplaatsing denken: deze verplaatsing 
impliceert het mede/delen van een andere wereld, van een wereld van de Ander. Als 
het radicaal Andere ontsnapt deze echter aan ieder begrip. Slechts in een 
verontrustende, bevreemdende ervaring komt hij met ons in aanraking. Misschien is 
deze wijze van filosoferen een oefening in het sterven, omdat de dood als 'non-
savoir' niets anders is dan een ek-statische ervaring: een ervaring van een 
buitenstaander. Maar is extase niet tevens de enige ervaring die het Binnen met het 
Buiten, het Bekende met het Vreemde, het Identieke met het Andere kortstondig 
verbindt? Ervaren we de buitenstaander, de dood, als een bezeten weten, een waan-
zin, omdat we deze nooit eigen kunnen maken? En is deze waan-zin een waan der 
zinnen of juist de zin van de waan of de schijn? Deze waanzin kan ons hoogstens 
onverwacht als betrof het een toeval treffen. Zodra deze ervaring van de grens van 
ons leven op ons toekomt, keert ons lichaam zich binnenste buiten en raken we 
letterlijk buiten onszelf. Misschien is dat de reden waarom de aanblik van de 
gewelddadige dood ons vaak doet huiveren en soms doet kokhalzen. En misschien is 
het om dezelfde reden dat een cultuur deze ervaring van de grens nooit 
onbemiddeld, dat wil zeggen nooit zonder enige structurele bescherming heeft 
toegelaten. 
 Een niet-xenofoob denken als bevreemding, verandering en onthouding 
vereist eerder een instelling dan een stellingname. Deze instelling spectraliseert de 
'intersubjectiviteit' en de 'communicatie'. De eerste kan niet meer als een polariteit 
van twee vooraf vaststaande subjecten worden gezien. Een esthetische verhouding 
tot waarheden maakt dat 'subjecten' elkaar mede delen: dividuen zijn deelbare 
subjecten door hun mededeelbaarheid. Intersubjectiviteit blijkt allereerst mededeel-
baarheid. Deze mededeling als medeleven en medelijden bevat zelf waarheden die 
nog slechts 'pathetisch' communiceerbaar zijn. Misschien zijn de limietgestalten van 
een ethisch-esthetische onthouding intimiteit en eenzaamheid. Als 
gemeenschappelijke ervaringen zich bij uitstek in hartstocht en lijden vormen, 
kunnen intimiteit en eenzaamheid dan niet als afgrondelijke ervaringen van 
respectievelijk deze hartstocht en dit lijden doorwerken? Zijn zij niet de 'dividuele' 
pendanten van de gemeenschapsstichtende pathos, die zich psychologisch als genot 
en pijn aandienen? Evenmin als beide andere 'paren' staan deze limietfiguren in 
oppositie tot elkaar: ze zijn supplementair, vullen elkaar niet aan maar putten zich 
evenmin in elkaar uit. Het is vanzelfsprekend verleidelijk ze als een dialectische 
oppositie te zien: intimiteit sluit eenzaamheid uit, eenzaamheid intimiteit. Hoewel 
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een negatieve invulling van de eerste helft van deze gedachte inmiddels bijna een 
psycho-therapeutisch gemeenplaats is geworden - voor velen is de intimiteit die zij 
met anderen menen te delen, feitelijk eenzaamheid - levert de overweging dat voor 
sommigen de hen toegeschreven eenzaamheid een onherkenbare intimiteit is met de 
hen omringende wezens - mensen, dieren en dingen, kortom met het Andere als het 
Vreemde - de nodige weerstand op. Sluiten we beide inzichten op elkaar aan dan 
blijken eenzaamheid en intimiteit inderdaad in een supplementaire relatie tot elkaar 
te staan. Hun onderlinge spanning is eerder differentiërend dan dialectisch. Dient 
zich hier de soevereine bestaanswijze aan die ik eerder 'radiant' heb genoemd? Is 
een 'endurance non-passive' misschien een kwetsbare, want makkelijk breekbare 
bestaanswijze: hartstochtelijke lijdzaamheid? 
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2.3 Cultuur van de blinde vlek: van tolerantie naar 'endurance' 
 
Laten we terugkeren naar het begin van dit hoofdstuk: de politieke inschatting van 
het werk van differentiedenkers en de ethisch-politieke consequenties die er in 
affirmatieve zin aan ontleend kunnen worden. De nogal afwijzende waardering 
'vrijblijvendheid' is omgezet in een 'principiële openheid'. Derrida betitelt in zijn 
vroege teksten in navolging van Batailles kritiek op Hegel en gebruik makend van 
nietzscheaanse schijnbewegingen een dergelijke openheid als een 'blinde vlek': 
"Decrivant ce simulacre, l'impensable pour la philosophie, sa tache aveugle, Bataille 
doit, bien sûr, le dire, feindre de le dire dans le logos hegelien ..."(Derrida 1972a: 
378): 
 
 "La tache aveugle de l'hegelianisme, autour de laquelle peut s'organiser la 
représentation du sens, c'est de point où la destruction, la suppression, la mort, le 
sacrifice constituent une dépense si irréversible, une négativité si radicale - il faut 
dire ici sans réserve - qu'on ne peut même plus les déterminer en négativité dans un 
procès ou dans un système: ce point où il n'y a plus ni procès ni système"(Derrida 
1972a: 380). 
 
Is dit wellicht een voorafschaduwing van de aporie die in zijn experimentele vorm 
'probleemloos' wordt? En is deze te vergelijken met de punktuele ervaring, de 
momentaniteit waarover in de mystiek wordt gesproken? Stemt deze punktualiteit 
overeen met dat waarvan Barthes in zijn analyse van de foto-receptie opmerkt dat 
het het toeval is dat de kijker treft, een toeval dat kwetst èn aangrijpt? Is de 
punktuele ervaring waarover ik spreek een punktualiteit die volgens Barthes 
structurele overeenkomsten vertoont met de satori-ervaring?9 Mogen we het 
door Derrida geviseerde indifferente punt ermee vergelijken? En werpt dit alles 
een nieuw licht op de cryptische opmerkingen die Nietzsche in zijn aantekeningen 
voor Die Geburt der Tragödie maakte, waarin hij over een indifferent punt of indif-
ferente punten spreekt? Klinkt deze thematiek weer op in de beschrijving in 
Menschliches, Allzumenschliches, waarin Nietzsche "ein(en) Tod mit wachen 
Augen" viseert? 
 
 "Am Mittag - Wem ein thätiger und stürmereicher Morgen des Lebens 
beschieden war, dessen Seele überfällt um den Mittag des Lebens eine seltsame 
Ruhesucht, die Monden und Jahre lang dauern kann. Es wird still um ihn, die 
Stimmen klingen fern und ferner; die Sonne scheint steil auf ihn herab. Auf einer 
verborgenen Waldwiese sieht er den grossen Pan schlafend; alle Dinge der Natur 
sind mit ihm eingeschlafen, einen Ausdruck von Ewigkeit im Gesichte - so dünkt es 
ihm. Er will Nichts, er sorgt sich um Nichts, sein Herz steht still, nur sein Auge lebt, 
-es ist ein Tod mit wachen Augen."(2.690) 
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Na dit 'schweres, schweres Glück' herneemt het leven weer zijn loop. In Politiques 
de l'amitié waarin Derrida de reikwijdte en draagkracht van "l'espace et le temps 
virtuels du 'peut-être'" - een pregnante openheid die tot het ondraaglijke wordt 
uitgehouden - onderzoekt, wordt deze openheid, dit 'point d'indifférence' een 'ici 
maintenant' genoemd: een "temps sans précédent, un temps qui, se réservant dans 
l'unique, resterait donc sans rapport à aucun autre, sans attraction ni répul-
sion"(Derrida 1994: 94). Opnieuw wordt onwillekeurig een gedachte van Nietzsche 
in herinnering geroepen: "Ist die Zeit vielleicht, ebensowie der Raum aus diesen 
Indifferenzpunkten zu erklären?"(7.165) Zijn het ici en het maintenant de 'originaire' 
articulaties van een punctuele 'ervaring'? Deze beweging van de schijn in de schijn 
karakteriseert Derrida in ieder geval eveneens als 'fiction'(Derrida 1994: 93). 
 Ook Lyotard verwijst regelmatig naar een dergelijke onverschilligheid. Wat 
bij hem de relatie met de schijnbewegingen van het denken is, kan beter worden 
verduidelijkt aan de hand van de verwerking van Lyotards opvattingen door Welsch. 
Deze situeert de esthetisering van onze cultuur tegen de achter-grond van dat wat hij 
een 'Anästhetik' noemt. Hoewel hij toegeeft dat één van de effecten van de 
oppervlakte-esthetisering een 'soziale Desensibilisierung' (Welsch 1991: 72) is, stelt 
hij tegelijkertijd dat een bepaald soort 'Anästhetisierung' ook een horizon kan 
vormen voor juist een sensibiliteit voor verschillen. De spanning tussen deze 
gevoeligheid en een ongevoeligheid stemt structureel overeen met Lyotards 'passi-
bilité'. 
 Toch meent Welsch zelf dat er een verschil is tussen zijn positie en die van 
Lyotard. Naar zijn mening heeft Lyotard het niet-representeerbare - het kind, de 
materie - als 'Urphänomen'(Welsch 1991: 82) op het oog, terwijl voor hem 
anesthesie een integraal deel vormt van iedere waarneming. Mij lijkt deze toe-
wijzing van een oorsprong en de erdoor geïmpliceerde ontologisering niet terecht. 
Dat hij Lyotard zo leest, zou wel eens samen kunnen hangen met zijn nog aan 
Adorno en Habermas gerelateerde positie.  
 De reflexiviteit van de waarneming - "das Sehen oder die Sichtbarkeit" 
(Welsch 1991: 82) - is het anesthetische aspect dat "das aktuellen Wahrnehmen" 
mogelijk maakt. Het principieel ongevormde van de anesthesie wordt steeds teniet 
gedaan, omdat metaforen het denken verleiden tot de statische beeldvorming waar 
Deleuze tegen opponeert: 'kulturelle Grundbilder' die daar uit voortkomen kunnen 
tot absolute waarden worden, waardoor de gevoeligheid voor verschillen afneemt. 
De moderne kunst zou zich het vergeten van deze anesthetiek ten doel hebben 
gesteld. Het werk van Francis Bacon getuigt daarvan. Daar ook Lyotard deze 
radicaal-kritische werkzaamheid aan de avantgarde-kunst toedicht en hij deze zelfs 
aan zijn eigen wijze van filosoferen toekent, lijkt mij het door Welsch geconsta-
teerde verschil niet aanwezig. 
 Het bewustzijn van het anesthetische aspect van de waarneming maakt een 
breuk of zelfs deconstructie mogelijk van gegeven totaliseringen waarin de 
verschillen verdwijnen. Als een weerbarstige rest in een ogenschijnlijk allesom-
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vattende esthetisering dwingt het de beschouwer identiteiten te ondervragen en te 
ondergraven. In zijn kritiek op dat wat Benjamin als één van de grondtrekken van de 
moderne fascistische staat heeft genoemd - de esthetisering van de politiek - pleit 
Welsch voor een inzicht waarin de indifferentie eerder als een gevoeligheid voor 
verschillen dan als het resultaat van hun vernietiging wordt opgevat.  
 Hij kenschetst hun spanningsvolle relatie zo dat hij de grens van het dialecti-
sche denken weliswaar op het spel zet, maar net niet verspeelt. Een welwillende 
lezing biedt het volgende beeld. Een volledige esthetisering "schlägt in Anästhetisie-
rung um. Man ist gerade aus ästhetischen Gründen gehalten, den Ästhetisie-
rungstrubel zu durchbrechen"(Welsch 1993: 234). Blijkbaar meent ook Welsch 
evenals Lyotard en Derrida, dat indifferentie een voor individuen onaanvaardbare 
'toestand' is. Zij veronderstelt zowel de werking van een versgil als de onont-
koombaarheid van het geschil. 
De door Welsch aangegeven verhouding tussen het esthetische en de anesthesie - 
algemener: tussen de verschillen en de onverschilligheid - kan met Derrida's notie 
van de 'supplementariteit' worden geduid. Hoewel hij zelf de term 'supplementair' 
niet gebruikt is het niet moeilijk dit verband te leggen. Tussen beide sferen bestaat 
dan geen dialectische, maar een supplementaire verhouding: het gaat niet meer om 
een oppositie tussen een positiviteit en haar negatie, maar om een differentiërende 
negatie: het esthetische kan zich slechts articuleren door een supplementaire onver-
schilligheid. Deze kan echter nimmer de verschillen opheffen of nog minder als een 
psychologische onverschilligheid worden afgedaan. 
 "Etwas zu sehen, heißt immer, etwas anderes zu übersehen. Es gibt kein 
Sehen ohne blinden Fleck": iets zien impliceert dat veel andere dingen over het 
hoofd worden gezien. Kennen, zoals Nietzsche reeds aangaf, impliceert onver-
mijdelijk een actief vergeten. Met zijn 'blinde vlek' nadert Welsch Derrida. Hij 
concludeert dat een indifferentie constitutief is voor het waarnemen van differenties: 
"Die Ästhetik sollte (...) nicht nur Ästhetisches, sondern die Doppelfigur von 
Ästhetischem und Anästhetischem ins Auge fassen"(Welsch 1991: 67). Hij eindigt 
zijn analyse van de alomtegenwoordige esthetisering met een oproep tot dat wat hij 
"eine Kultur des blinden Flecks" noemt: 
 
 "Worum es gegenwärtig geht, ist nicht eine Hyperästhetisierung der Kultur, 
sondern - gegenläufig dazu - die Entwicklung einer Kultur des blinden Flecks. Was 
ist damit gemeint? Reflektierte Ästhetik macht immer, sich des Doppelverhältnisses 
von Beachtung und Ausschluß bewußt zu sein"(Welsch 1993: 234). 
 
Welsch lijkt hier het door Foucault ontwikkelde inzicht van de uitsluiting in auto-
kritische zin in te zetten: kijken veronderstelt ook wegkijken, aan concentratie gaat 
het afwenden van de blik 'vooraf'. Deze anesthesie is evenwel geen bewuste ingreep, 
maar gelijkoorspronkelijk met het discursieve bewustzijn.  
De gevoeligheid voor uitsluitingen is dat wat Welsch als ethisch implicaat een 
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'Sensibilisierung' noemt: "Die Aufgabe bestünde darin, daß der Ausschluß, der zu 
jeder ästhetischen Errungenschaft als Kehrseite gehört, nicht in anästhetischer 
Latenz verbleibt, nicht bewußtlos einfachhin vollzogen wird. Man sollte um dieses 
Gesetz wissen - um der Folgen willen."(Welsch 1991: 85). Het willen van deze 
gevolgen veronderstelt echter een 'autonomie' die niet meer uitsluitend tot het 
subject herleid kan worden. De zelfbepaling zal zich slechts vanuit het Andere, 
vanuit het Vreemde, dus als verandering en bevreemding kunnen voltrekken. 
 
 "Gegen die moderne Utopie einer total-ästhetischen Kultur gälte es, eine 
Kultur des blinden Flecks zu entwickeln. Kritische Kultur müßte darin eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben sehen. Kritisches Philosophieren müßte dem zuarbeiten und 
müßte zu diesem Zweck bereit sein, auch die eigene leitende Bildlichkeit jeweils 
kritisch zu befragen. (...) Eine solcherart der Anästhetik bewußte Ästhetik würde zu 
einer Schule der Andersheit."(Welsch 1991: 86) 
 
Dat de grondcategorieën van de supplementaire spanning 'Blitz', 'Störung', 
'Sprengung' en ten slotte 'Fremdheit' zijn, zal geen verbazing wekken.  
 Maar de welwillendheid van de lezer wordt toch weer op de proef gesteld, 
zodra Welsch concrete categorieën aangeeft. Dat zijn denken zich nog als een vorm 
van 'kritisch' filosoferen afficheert, zal gezien de filosofische cultuur waarin Welsch 
is gevormd - de Adorno-Habermas school - niemand vreemd doen opkijken. Dat 
zijn inzet daarmee toch een zekere ambivalentie behoudt, wordt duidelijk als hij de 
ethische concepten die geïmpliceerd worden, ontvouwt.  
 Hoewel hij meent dat "eine wirklich ästhetisierte Kultur sensibel wäre für 
Differenzen und Ausschlüsse" - en hij er uitdrukkelijk aan toevoegt: "übrigens nicht 
nur an Beispielen der Kunst und Gestaltung, sondern auch im Alltag und gegenüber 
sozialen Lebensformen"(Welsch 1993: 234) hanteert hij een mijns inziens 
inadequate ethische categorie om deze houding te definiëren: 
 
 "Wie grundsätzlich politische Kultur auf ästhetische Kultur angewiesen ist, 
kann man sich am Beispiel der Toleranz klarmachen. Toleranz wäre ohne 
Sensibilität bloß ein leeres Prinzip. (...) Sensibilität für Differenzen ist ein 
Realbedingung von Toleranz"(Welsch 1993: 235; crsf. ho). 
 
Zijn kritische opmerking dat wij wellicht in een cultuur leven die wel het maxime 
van de tolerantie kent, maar nog over weinig gevoeligheid voor differenties 
beschikt, is ter zake. Maar zijn keuze voor het tolerantiebegrip maakt mijns inziens 
dat de door hem geviseerde sensibiliteit zich sociaal-politiek niet kan articuleren: 
aan de tolerantie kleeft een smet, sinds een van de eerste leden van de Frankfurter 
Schule, Herbert Marcuse, heeft aangetoond dat het eveneens een repressieve 
werking kan hebben. Deze dialectische schijnbeweging mist de aporetische 
spanning: het Andere wordt nog dialectisch be- en gegrepen.  
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 Bij andere Lyotard-interpreten komen we iets soortgelijks tegen. Als Crow-
ther in zijn kritiek op Lyotards 'sublimicism' de ethisch-politieke implicaties 
onderzoekt en hij evenals Welsch het belang van "the generation of such political 
significant awareness" benadrukt, treedt ook hier een habermasiaanse optiek naar 
voren. Hoewel hij de noodzaak inziet "to develop a political sensibility that is more 
deeply aware of possible transformations of existing society" verbindt hij hieraan 
toch weer een ontoereikend begrip: "Sublimicism, in other words, can point towards, 
and prepare us for, critical tolerance. Such tolerance, of course, is an essential 
feature of any notion of justice or consensus"(Crowther 1992: 203; crsf. ho)465. Ook 
bij Crowther zijn de sleuteltermen dus: 'tolerance' - maar nu 'critical' - en 
'consensus'. 
 Differentiefilosofen hebben beide noties losgelaten. Een herdenking van 
Kants begrip 'Achtung' tegen de achtergrond van Marcuses kritische analyse van het 
begrip 'repressive tolerance' levert een adequatere notie aan: respect.466 In dit respect 
dient het Andere te worden uitgehouden, wat verder gaat dan verdragen. Of om het 
in Derrida's terminologie te zeggen: in 'tolérance' klinkt weliswaar reeds de werking 
door, maar in 'endurance' vindt deze, met name door de toevoeging 'non-passive', 
pas de toon die bij een principiële bevreemding en verandering past. Het gaat daarbij 
niet meer om de (zede)wet die het subject in een zelfreflectie genereert, waardoor de 
Ander al een deel van het Zelf wordt, maar om het respect voor het Andere in 
zoverre deze niet-reduceerbaar anders is. Alleen door het Andere te laten gelden kan 
aan het begrip tolerantie die radicale betekenis worden gegeven die Crowthers 
'critical tolerance' en Welsch 'kritische Toleranz' ontberen. 'Endurance' houdt meer 
in dan louter negatief-kritisch eigen waarden en waarheden ter discussie stellen: het 
creatief-affirmatieve besef dat we vervolgens niets anders kunnen dan veranderen 
om onszelf te zijn, om "te worden wie we zijn" wordt eraan toegevoegd. 
 
3 Andere tijden: van een utopisch no-where naar een atopisch now-here 
 
Van alle modernistische figuraties is het einde al afgekondigd: politiek, geschie-
denis, kunst, filosofie. De tijd zelf lijkt buiten schot te blijven, hoewel herdenken 
aan de orde van de dag is. Of juist omdat dit aan de orde van de dag is? De 
herdenkingsgolven zullen hun intensiteit zeker ontlenen aan het collectieve besef dat 
de laatste getuigen nog eenmaal gezien en gehoord kunnen worden. Het genot van 
het ronde getal doet de rest. Maar is het een te overtrokken gedachte dat ook de 
recente uitholling van de toekomst - die Fukuyama als voltooiing van een 
geschiedenis  opvat10 - de getuigen naar de grenspalen, de 'horos' van het heden trek-
t? Als de "tijd uit zijn voegen is", dan is ieder herdenken dubbelzinnig. Het houdt 

 

474 Paul Crowther, "Les Immateriaux and the postmodern sublime" in: Benjamin 1992: 192-205. 
475 Zie ook: Heinz Kimmerle, Entwurf einer Philosophie des Wir. Schule des alternativen Denkens 

(1983), p. 139 ev. 
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een her-inneren in, waarin een tweevoudig onthouden doorwerkt. Als her-innering 
wordt het verleden deel van het heden en wordt de verontrusting in de collectieve 
identiteit geneutraliseerd: het heden wordt niet meer bespookt. Om de 'pathetische' 
bespoking ruimte te bieden dient de herinnering tevens een onthouden te zijn: het 
onthouden moet zich onthouden van de aandrift het verleden in duurzame 
representaties te fixeren. Het zou veeleer het pathos present moeten stellen.467  
 Sprekend over de relatie tussen de vriendschap en de tijd - dus: over een 
politiek - zoals deze door Aristoteles is getoonzet, valt de term intempestivité (Der-
rida 1994: 31). Derrida wijst erop dat er, omdat de beproeving van de vriendschap 
tijd kost, de tijd zich verdubbelt of splijt in "une durée et une omnitemporalité dans 
le même temps". Deze 'contretemporalité' is een andere naam voor "cette psukhé" 
die lichaam en geest "place sous le même joug, celui de la même passibilité, de la 
même aptitude à apprendre en souffrant..."(Derrida 1994: 33). De 'passibilité' heeft 
dus minstens een dubbele tijdstructuur. 
 Hoe slaat deze principiële bespoking of bevreemding als verandering van het 
verleden in het heden terug op de notie van de ervaring en van de tijd? Hoe kan de 
kritische reflectie op tijd en ruimte, in de transcendentale esthetiek waarmee Kants 
Kritik der reinen Vernunft begint, hyperkritisch worden herdacht? Wat gebeurt er als 
toekomst en verleden respectievelijk hun 'utopische' en 'historische', dat wil zeggen 
hun lineaire karakter verliezen? Hoe kan Hegels 'einde van de geschiedenis' worden 
herdacht? Dat de differentiëring van de tijd voor de geschiedwetenschap reeds een 
voldongen feit is, mag blijken uit de vele pogingen - vanaf de Annales tot het 
narrativisme - om een gelaagd tijdsbegrip te ontwikkelen voor de beschrijving van 
het verleden(Groniek 1989). In filosofisch opzicht schieten dergelijke pogingen 
echter tekort, voorzover een lineair tijdsbegrip dat constitutief is voor de 
historiciteit blijft gehandhaafd. Als de differentiërende werking in filosofische zin 
toegespitst wordt op de tijd, wordt de verwoording ervan problematisch: 
discursiviteit heeft nu eenmaal een lineair karakter. Toch wil ik tot slot proberen 
tegen de achtergrond van het voorgaande enkele meer systematische opmerkingen 
over dit andere tijdbegrip te maken. 
 
Deleuze en Guattari maken in Qu'est-ce que la philosophie? een vergelijking tussen 
Foucaults begrip actualiteit468 en het 'woord' unzeitgemäß van Nietzsche 
teneinde een andere toekomende tijd te viseren: "Mais l'avenir n'est pas un futur de 
l'histoire, même utopique, c'est l'infini Maintenant, le Nûn que Platon déjà 

 

477 Monumenten krijgen in dit geval een andere functie: zij zijn geen representaties meer van een 
historisch subject, dat wil zeggen van de overwinnaars, maar presenties van het nimmer te duiden 
en te representeren lijden van zowel overwinnaars als verliezers. In de discussies die medio 1995 
naar aanleiding van de herdenking van het eind van de tweede Wereldoorlog werden gevoerd, 
blijkt deze omslag in de wijze van herdenken te hebben plaatsgevonden. Zie bijvoorbeeld: Nico 
Frijda, "De verwerking van het onverwerkbare" in: NRC-Handelsblad, 29 april 1995. 

478 Zie: hoofdstuk 9.3.4 in de bespreking van Habermas' kritiek. 
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distinguait de tout présent, l'Intensif ou l'Intempestif, non pas un instant, mais un 
devenir". Om de vraag, of dit te vergelijken is met het 'actuele' bij Foucault, te 
beantwoorden moeten ze minstens verklaren waarom Nietzsche juist dit het 
'inactuele', het 'unzeitgemäße' heeft genoemd: "C'est que, pour Foucault, ce qui 
compte est la différence du présent et de l'actuel. Le nouveau, l'intéressant, c'est l'ac-
tuel". Foucaults 'actuele' blijkt te voldoen aan de abyssale structuur van de tijd: 
"L'actuel n'est pas ce que nous sommes, mais plutôt ce que nous devenons, ce que 
nous sommes en train de devenir, c'est-à-dire l'Autre, notre devenir-autre". Het 
heden (présent) is wat we zijn "et, par là même, ce que nous cessons déjà 
d'être"(Deleuze/Guattari 1991: 107). Het oneigentijdse, kortom, is verandering. 
Kunst en filosofie hebben "en commun de résister, résister à la mort, à la servitude, à 
l'intolerable, à la honte, au présent"(Deleuze/Guattari 1991: 105; crsf. ho). 
 Dat het heden tegelijk door en door historisch is, dat het zo verzadigd is van 
historiciteit en messianisme dat de ervaring van het heden er niet meer van los komt, 
heeft Nietzsche reeds in het tweede opstel van de Unzeitgemäße Betrachtungen 
aangetoond. De moderne mens lijdt, zo meent hij, zo aan de geschiedenis dat zijn 
handelen erdoor wordt verlamd. Zoals voor de waarneming is voor ieder handelen 
een bepaald vergeten noodzakelijk: "Also: es ist möglich, fast ohne Erinnerung zu 
leben, ja glücklich zu leben, wie das Thier zeigt; es ist aber ganz und gar unmöglich, 
ohne Vergessen überhaupt zu leben"(1.250). Als er voorts gesproken wordt over een 
vergeten van dit vergeten dan verdwijnt het heden in de herinnering. Wat niet 
vergeten mag worden is de ongelijktijdigheid van de tijd.469  
 Als iedere actualiteit een gelaagde tijd is - dat wil zeggen: een voortdurend 
verschuiven van kwalitatief andere tijden, een worden - zou de oneigentijdse 
zeggingskracht van Nietzsches werk wel eens kunnen liggen in zijn niet aflatende 
pogingen de gelijktijdigheid van een drietal 'tijden' te viseren en in ervaring te 
brengen. In de afgrondelijke gedachte van de Eeuwige Wederkeer voegt Nietzsche 
drie tijden bij elkaar: een lineaire, een cyclische en een punktuele tijd. Of anders 
gesteld: historiciteit, ritualiteit en mysticiteit. In de (spi)ritualiteit, zoals hierboven 
beschreven, zet zich zowel een discursief bewustzijn als een ritueel besef door. 
Lineaire en cyclische tijd, Übermensch-gedachte en de gedachte van de Eeuwige 
Wederkeer enten zich op elkaar. De mystieke tijd tenslotte zou een punktuele tijd 
zijn, waarop door Derrida reeds in zijn bespreking van Batailles werk is gewezen. 
Het "out of joint" is in het licht van een spirituali/tijd een vanuit lineair perspectief 
ontwikkelde uitdrukking voor een ontregelende ervaring, waarin het subject - en 

 

479 Hier is een analogie waarneembaar tussen het werk van differentiedenkers en dat van Bloch. Het 
oneigentijdse aspect neemt bij hem de gestalte van het ungleichzeitige aan. Dit kan op twee 
manieren worden opgevat: als de tijd van het niet-gelijke of differente (ungleich-zeitig) of het niet-
gelijktijdige (un-gleichzeitige). In positieve zin klinkt hier de gedachte door van een 
gelijktijdigheid van twee verschillende tijden. Ik meen hier een gelijkssoortige gedachte te vinden 
als de door mij te bespreken analyses van Derrida en Lyotard. Zie: Bloch, Erbschaft dieser Zeit 
(1935), p. 69 ev. 
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daarmee de lineaire tijd - momentaan wordt opgelost. De opmerking van Derrida 
over Batailles kenschets van een 'mysticisme conscient' geeft bovendien aan wat de 
beladen term 'mystiek' zou kunnen betekenen: "Ce qui, pour ébranler la sécurité du 
savoir discursif, s'indique comme mystique, renvoie au-delà de l'opposition du 
mystique et du rationnel"(Derrida 1967b: 399).470
  
 
 Intermezzo 3 
 
Terwijl ik een filosofische tekst lees zetten zich begrippen uiteen. Ze vertakken zich 
lineair. Andere begrippen worden opgeroepen: ze haken als het ware in. Door hun 
connotaties ontstaan reeksen die zich onophoudelijk naar alle kanten uitbreiden. Ze 
vormen een netwerk. De discursiviteit vertakt zich lineair. Door begrippelijke 
associaties raakt de eenheid van de begippen echter verstrooid. Al lezend vormen 
zich ook beelden die de begrippen niet alleen een concrete inhoud geven, maar die 
bovendien de neiging vertonen de reeksen begrippen toch weer te totaliseren, te 
omvatten, hun lineariteit als het ware om te buigen tot een driedimensionale cirkel, 
een bol. Maar ook de beelden verschuiven of gaan in elkaar over. Soms gaan ze in 
elkaar op. Ze metamorfoseren zolang de begrippen ze niet vastzetten. Terwijl ik lees 
worden er eveneens ervaringen en visioenen opgeroepen; beeldloos aanvankelijk, 
als punktuele aandoeningen. Ze intensiveren de beelden en begrippen. Zo versnelt 
en vertraagt in de schriftuurlijke receptie de tijd onophoudelijk: concepten, 
percepten en affecten zoeken een tijdelijke plaats. Ze voegen zich aaneen, vloeien 
uiteen. Lineaire, cyclische en punktuele tijd gaan steeds in elkaar over. Naarmate 
het literaire gehalte van een tekst hoger is, naarmate eenduidige verwijzingen naar 
een werkelijkheid vervagen, naarmate haar representatieve karakter afneemt, wordt 
de oneigentijdse werking van de schriftuur meer voelbaar. Zij fragmenteert en 
totaliseert, doet vergeten en onthouden, zet in tegenstelling tot een louter discursief 
vertoog de gelaagdheid van de tijd in werking. Een vertoog is in zijn door begrippen 
geschraagde beeldende omvatting totalitair: het kan nu eenmaal door de 
onvermijdelijk identificerende werking die ervan uitgaat niets anders dan eenheid 
stichten. Een vertoog laat de tijd juist verstillen: het is erop uit een voor altijd 
geldende waarheid in te stellen. In een schriftuur zijn sommige gedachten punc-

                     
480 Kunneman kwalificeert deze herdenking van de tijd als "de overgang van (interferentie-afwerende) 

chronotopen naar (interferentie-toelatende) topochronen"(Kunneman 1995: 242). Zijn invulling 
van 'interferentie' als "veelvoudige onderlinge beïnvloeding van en de overdracht tussen kwalitatief 
verschillende, heterogene 'velden' of 'ordes'..."(Kunneman 1995: 241) draagt elementen van een 
aporetische spanning in zich. Volgens Kunneman "worden centrale normatieve intuïties van het 
christelijke en modern-humanistische denken in het postmoderne denken geradicaliseerd in plaats 
van overboord gezet. Slechts wanneer men die radicalisering onderkent, kan men mijns inziens de 
complexiteit van de postmoderne cultuur - en daarmee ook van de postmoderne situatie - goed tot 
zich door laten dringen"(Kunneman 1995: 247). 
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tueel: ze zijn precies op tijd. Terwijl in een vertoog alles soms zo klopt, dat het 
geluid van een pneumatische boor, dat machinale geklop dat alsmaar hetzelfde laat 
horen, eruit opklinkt, klopt een schriftuur nu eens als een zwerende vinger, dan weer 
als een bonzend hart. In deze drievoudige beroering raakt de historici/tijd "out of 
joint" en wordt er een ervaring van het Andere voelbaar in paradoxale 
bewoordingen en uitdrukkingen die het punt uiteen zetten. Maar is in de schriftuur 
de tijd werkelijk uit zijn voegen? 
  
 
Is deze gelaagde tijd door differentiedenkers uitgewerkt? Bij alle door mij besproken 
denkers is dit inderdaad het geval. Zo vangt reeds Deleuzes vroege studie over 
Bergson aan met een analyse van de tijd, herdenkt Foucault in zijn latere werk de 
'actualiteit' vanuit Kants werk, schetst Derrida in zijn laatste werken een beeld van 
een toekomst, van een "avenir à venir", die reeds achter ons ligt. "L'à-venir précède 
le présent, la présentation de soi du présent, il est donc plus 'ancien' que le présent, 
plus 'vieux' que le présent passé..."(Derrida 1994: 58). Het gaat hier niet meer om 
een lineaire tijd, maar om een geplooide tijd. Een deconstructivistische 
hyperreflectie op het verleden toont de oneigentijdsheid ervan. De 'itérabilité' waarin 
betekenissen ontstaan, treft ook de tijd.  
 Ook bij Lyotard vinden we soortgelijke cryptische wendingen. Op de vraag 
wat het postmoderne is, antwoordt hij eerst dat het deel uitmaakt van het moderne 
om vervolgens in een even cryptische wending als bij Derrida naar aanleiding van 
de voortdurende zelfkritiek van de avant-garde te stellen: "Une oeuvre ne peut 
devenir moderne que si elle est d'abord postmoderne"(Lyotard 1986: 24). En even 
verder heet het: "Postmoderne serait à comprendre selon le paradoxe du futur (post) 
antérieur (modo)"(Lyotard 1986: 27). Dit soort wendingen zijn niet makkelijk te 
vatten. De verwerking van Freuds theorie over het Onbewuste biedt enig houvast. 
Hoewel differentiedenkers in hun teksten de term 'onbewust' handhaven, verwerpen 
ze de mogelijkheid er greep op of begrip van te krijgen. Het onbewuste kan nooit 
bewust worden, zonder dat er in deze discursivering weer een ander onbewuste 
wordt geproduceerd. Het onbewuste is absoluut. Het is niets.  
 Bij Lyotard wordt een andere tijdnotie op verschillende manieren omschre-
ven. In een meer formele benadering duidt hij het onbewuste als een "temps qui n'est 
pas chronique"(Lyotard 1988a: 35) Freuds werk en Kants analyse van het verhevene 
gaan in zijn 'fraseologie' in elkaar over. De shockervaring ten overstaan van het 
volstrekt ongevormde resulteert in een opschorting van de tijd (tenminste, als we 
het, zodra we deze later na-denken, zouden verwoorden). Lyotard meent dat Kant 
"dépouille l'esthétique de Burke de ce que je crois être son enjeu majeur, qui est de 
montrer que le sublime est suscité par la menace que plus rien n'arrive"(Lyotard 
1988a: 110). Niets gebeurt nu: sublimiteit, sublieme tijd. Maar niets gebeurt nooit in 
de tijd. De tijd van het nu is zin-loos, het is een gebeuren. De hegeliaanse conceptie 
van de geschiedenis die zelf reeds gekenmerkt wordt door een spanning tussen 
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lineariteit en circulariteit, wordt - met Freud en Kant achter de hand - 
geradicaliseerd.  
 Vervolgens situeert Lyotard deze breuk in de tijd talig in het 'sentiment' of 
het 'phrase-affect': "le temps du sentiment est maintenant"(Lyotard 1990a: 203). Dit 
'maintenant', als een soort 'onbewuste' van iedere zin kan slechts achteraf worden 
gedacht en benoemd: 'phrase-affect', de beroering door de zin. "En tant qu'occuren-
ce, chaque phrase est un 'maintenant'. Elle présente maintenant un sens, un référent, 
un destinateur et un destinataire"(Lyotard 1988a: 70). De materiële zin gebeurt 
evenals het niets, terwijl zij tegelijkertijd iets anders zin geeft. Zij heeft zelf geen 
tijd, maar schept een lineariteit door haar oriëntatie, door haar richting. Zodra we 
deze dubbelzinnigheid vatten, is de lineaire tijd hersteld en wordt het 'onbewuste' 
van de zin opgeschort. 
 Onlust aan de tijdloosheid - de oorzaak van Burke's ontzetting - en een 
ervaren noodzaak een doorgang te forceren - Kants "Anspruch auf absolute 
Totalität" - roepen de paradox van een impasse als passage op. Om zoals Derrida de 
aporie als expérience (peira) te kunnen duiden, grijpt Lyotard Freuds anamnese-
techniek aan: "le 'passer' (infinitif) en question est le durch allemand, de la Durchar-
beitung, ou le through du working through anglais, le passer à travers de la trans- ou 
per-laboration."(Lyotard 1988a: 64). De 'Durcharbeitung' van een verleden dat niet 
is gebeurd, vereist een techniek zonder regel of "à règle négative, à dérégulation"-
(Lyotard 1988a: 65). Deze doorgang is geen bataillaanse overschrijding naar een 
Buiten, maar een telkens herhaalde, letterlijke om-schrijving van de breuk in de 
lineaire tijd. Dat deze tijdservaring schriftuurlijk wordt getoonzet, blijkt hieruit dat 
Lyotard de anamnesetechniek gelijkstelt met "ce que ladite 'pensée française' appelle 
depuis longtemps écriture"(Lyotard 1988a: 65). In de re-écriture toont zich de 
onthouding. Dat wat achteraf 'onthouden' wordt, kan niet simpelweg gezien worden 
als iets wat vóór de herinnering bestond. De scheppende potentie van de schriftuur 
ligt precies in deze transformerende arbeid, in de schepping van andere werkelijk-
heden, van een werkelijkheid van het Andere. Deze komt niet in de plaats van de 
gegeven werkelijkheid - het is geen concurrerende waarheid - maar brengt een 
gelaagdheid aan in het waarheidsbegrip. Zo wordt herdenken en herschrijven in 
positieve zin kunst-matige arbeid: 'théorie-fiction'. 
 Dat het begrip verdringing - evenals dit met het marxistische begrip 'ver-
vreemding' het geval is - door alle ontologische connotaties ervan ontoereikend is, 
blijkt wanneer Lyotard de freudiaanse 'Nachträglichkeit'11 verbindt met het 
'oneigentijdse' aspect van iedere lineaire tijdsreeks. Iets kan ons beroeren zonder 
dat we het doorhebben. Maar evengoed kunnen we plotseling in een bepaalde 
situatie worden overweldigd door een gevoel dat we op geen enkele wijze kunnen 
plaatsen. In beide gevallen is het de vraag of een dergelijk 'onbewust' affect zich in 
de tijd voltrekt: is er iets gebeurd, dat ons ontgaan is? Het 'nachträgliche' bewustzijn 
ervan kan het niet anders dan als een moment in een lineaire reeks denken: 'het' 
behoort tot het verleden dat zich in het heden doet gelden. 'Het'(id) wordt her-innerd 
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en deel van het discursieve bewustzijn (ego), van een identiteit (ik) en een continue 
geschiedenis. Zodra een 'gebeurtenis' tot ons bewustzijn doordringt en we er een 
plaats en tijd voor zoeken of ons een voorstelling van de oorzaak van deze 
ontzetting trachten te maken schuiven twee tijden als ijsschotsen aaneen: 
 
 "Autant dire, c'est la chronologisation, obtenue grâce à la qualification, à la 
localisation d'un premier coup, grâce à l'anamnèse, c'est la mise en diachronie de ce 
qui a lieu dans un temps qui n'est pas diachronique, puisque l'antérieur s'y délivre 
postérieurement (dans l'analyse, dans l'écriture), et puisque le postérieur dans le 
symptôme (le deuxième coup) a lieu 'avant' l'antérieur (le premier coup)"(Lyotard 
1988b: 35). 
 
Lyotard spreekt over een andere tijd, over dit verleden dat nooit gebeurd is, over dit 
absolute verleden als van "un temps qui n'est pas chronique"(Lyotard 1988b: 35). 
Hij verbindt er de gedachte van een "violence 'initiale'"(Lyotard 1988b: 36) aan, die 
in de retrospectiviteit wordt geneutraliseerd. De diachronisering van de tijd heeft tot 
gevolg dat er 'une présence sans représentation' wordt gerepresenteerd, dat 
"l'obscène en scène" wordt gezet. Hiermee stelt Lyotard zich op tegenover 
Baudrillard. Hij pareert diens gediagnosticeerde 'onverschilligheid' en diens these 
over een obscene werkelijkheid met een andere soort ob-sceniteit. Het exces vat ook 
hij weliswaar op als een onteigening, maar hij geeft daaraan een andere waarde: 
"L'âme est excédée, dépossédée, dépassée, excisée, par et de ce quelque 
chose"(Lyotard 1988b: 38). De 'ziel' wordt losgesneden van zijn 'enfance'. Dit is 
echter een 'scène' die nooit is opgevoerd - dus: geen 'Urszene' is, zoals Welsch 
vermoedt -, maar die de ziel altijd als een 'ex'ces bespookt. Dit exces 
 
 "le restera quelles que soient les représentations, qualifications qu'on pourra 
en faire, dont on pourra doter, cet événement ek-siste à l'intérieure, en in-sistance, 
comme ce qui excède toute synthèse imaginative, conceptuelle, rationelle"(Lyotard 
1988b: 39/40). 
 
De verhouding tot dit 'ob-scene' gebeuren als een scene die nimmer heeft 
plaatsgevonden, is zowel aporetisch als esthestisch. 
 Dit alles betekent geenszins dat op het 'praktische' vlak de band tussen heden 
en verleden wordt doorgesneden of dat de betekenisgeving van het verleden geheel 
willekeurig geschiedt. Wel wordt achter iedere stolling van de tijd - de beelden en 
verhalen - het zicht op een 'oorspronkelijker' geweld vrijgemaakt, dat het heden uit 
zijn voegen tilt, ontwricht. Hegels 'Jetzt' "hat schon aufgehört zu sein, indem es 
gezeigt wird". Het bestaat dus slechts in de afwezigheid: "daß das Jetzt eben dieses 
ist, indem es ist, schon nicht mehr zu sein" (H3.88). Dit 'nu' staat ook bij Franse 
differentiedenkers centraal, maar zij doorbreken zijn transparantie zoals dit ten 
opzichte van de taal is gebeurd: "le temps sans diachronie, où le présent est le passé 
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et où le passé est toujours présence -mais ces termes sont évidemment inappropriés -
, le temps de l'affect inconscient (...) Imprenable par la conscience, il la 
menace"(Lyotard 1988b: 36). 
 Derrida's bespoking als onophefbare bevreemding werkt door als een ontre-
geling van de tijd. Eigenlijk, meent Lyotard, is de 'permanentie' van het bewustzijn 
een illusie. Het per als 'door' of overgang wordt hoogstens veroverd op iets dat het 
bewustzijn voortdurend bedreigt en haar lineaire discursiviteit doorbreekt. In een 
wending die weer aan Derrida doet denken, noemt Lyotard het onbewuste affect dat 
wij niet hebben opgemerkt of dat ons plotseling overvalt: "cet étranger dans la 
maison"(Lyotard 1988b: 37). Tijd als 'arrivant absolu'. Richten we ons op deze ander 
in ons, op de vreemdeling in onszelf, dan impliceert dit een tijdservaring die met 
Bloch de tijd-van-het-ongelijke of een niet-gelijktijdigheid zou kunnen worden 
genoemd. 
 Blijkbaar kan slechts in een paradoxale, iedere oppositie ontwrichtende 
uitdrukking dàt geviseerd en geëvoceerd worden wat de discursivi/tijd 'vernietigt' en 
dat in de spirituali/tijd gebonden wordt aan een cyclische tijd. Zodra het denken zich 
over het ondenkbare, want niet-tijdelijke, extra-discursieve buigt, kan het slechts in 
een tweede zich op zichzelf terugbuigende beweging, letterlijk: in een re-flectie - en 
dan nog slechts op indirekte wijze - dit ondenkbare gebeuren 'evoceren'. Dat ook 
Lyotard zich tot Zen-teksten wendt, mag minstens een indicatie zijn voor een door 
hem ervaren gelijkgestemdheid.471 Naar mijn mening wordt hier derhalve een 
'mystieke', punktuele tijd binnen een reeds door verstrengeling gekenmerkte lineaire 
en cyclische tijd geïmplementeerd.472

Dient een ervaring van een niet-diachroon heden zich wellicht aan als het uithouden 
of verdragen van een andere tijd aan de grenzen van de lineariteit, van het weten of 
van de waarheid, zoals het bij Derrida heet? De gerichtheid op dat wat komen gaat, 
gebeurt dan niet meer in naam van "une idée régulatrice et d'une perfectibilité 
indéfinie, mais chaque fois dans l'urgence singulière d'un ici maintenant"(Derrida 

 

482 Zie: excursie 18. 
483 Hoewel Lyotard vaststelt dat de kloof tussen de zinnen en de genres waar allerlei aporetische 

wendingen hun plaats vinden niets mystieks heeft(Lyotard 1983: 187), suggereren allerlei 
verwijzingen naar met name de door de zenboeddhist Dôgen gehanteerd spiegelmetafoor wel 
degelijk een verwantschap met deze 'atheïstische' mystieke traditie. Het zijn naar mijn mening 
indicaties voor een 'mystieke' onderstroom in het werk van differentiedenkers. De beelden spreken 
voor zich. Reeds bij Barthes was de spiegelmetafoor vanuit de Zen van een andere betekenis 
voorzien: "L'Occident a fait du mirroir, dont il ne parle jamais qu'au singulier, le symbole même du 
narcissisme (du Moi, de l'Unité réfractée, du Corps rassemblé). Les mirroirs (au pluriel), c'est un 
tout autre thème, soit que deux mirroirs se disposent l'un en face de l'autre (image Zen) de façon un 
ne jamais refléter que le vide..."(Barthes 1971: 142). Bij Lyotard breekt de spiegel: "Il y a donc une 
présence brisante, elle n'est jamais inscrite ni mémorable. Elle n'apparaît pas. Ce n'est pas une 
inscription oubliée, elle n'a pas lieu et moment sur le support des inscriptions, dans le miroir 
réfléchissant"(Lyotard 1988a: 66). Ook Lyotard verwijst daartoe naar de Zengedachte. Zie excursie 
18.1. 
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1994: 129). Lyotard benoemt in een essay over Barnett Newman waarin het 
sublieme centraal staat, op haast identieke wijze dit gebeuren van het hier en nu, dit 
hier-nu-maals, als "l'urgence de l'ici-maintenant"(Lyotard 1988a: 92). In Le 
différend had hij reeds in zijn inleiding gewezen op een filosofische politiek waarin 
de reflectie nog steeds van doorslaggevend belang is: "elle (de reflectie, ho) essaie 
de maintenir (mot pénible) le maintenant"(Lyotard 1983: 14). Is Nietzsches 
'Augenblick' de explosieve kern van zijn 'unzeitgemäße' denken? Is het ici-
maintenant, waar naar Deleuze, Lyotard en Derrida verwijzen op analoge wijze 
verwant met het "out of joint"? Zijn de eerste termen de creatief-affirmatieve 
pendanten van de negatief-kritische uitdrukkingen van het lineaire 'unzeitgemäße' en 
het "out of joint'?  
 Kan deze tijd plaatsvinden? Wordt er een plaats gevonden, waar een gelaag-
de tijd zich kan vestigen zoals ooit de geschiedenis in de utopie een onderkomen 
vond? Of is een vreemdeling per definitie dakloos? Opent de spiritualitijd een 
ruimte die nimmer kan worden ingenomen, omdat deze tijd ek-statisch is? De plaats 
van de buitenstaander kan volgens Derrida niet anders dan altijd openblijven: "à 
celle ou à celui qui on doit laisser une place vide, toujours, en mémoire de 
l'espérance - et c'est le lieu même de la spectralité"(Derrida 1993a: 111).  
 Als deze gedachtengang in het verlengde van dat wat Foucault zowel in zijn 
literatuur-essays als aan het begin van Les mots et les choses een 'atopie' noemt, 
wordt uitgewerkt, tekenen zich dan wellicht ethisch-politieke consequenties af van 
Foucaults aanvankelijk negatief-kritische inzet? En als hij in deze 'atopie' de aan het 
eind van dit boek naar voren gebrachte gedachte van een vide prefigureert, 
vanwaaruit een nieuw denken zich kan ontvouwen, mogen we de cul-tuur van een 
blinde vlek dan verbinden aan een door de andere differentiedenkers geviseerd tijd-
ruimte ervaring waarin de radicaliteit van de analytiek van de eindigheid is 
verdisconteerd? Wanneer Derrida het spectrale, de schriftuur en het sublieme in één 
adem noemt, wordt sterk de indruk gewekt, dat dit het geval is: 
 
 "Mais pour habiter même là où l'on n'est pas, pour hanter tous les lieux à la 
fois, pour être atopique (fou et non-localisable), il ne faut pas seulement voir sous 
visière, voir sans être vu de qui se fait voir (moi, nous), il faut parler. Et entendre des 
voix. La rumeur spectrale résonne alort, elle envahit tout: l'esprit du 'sublime' et 
l'esprit de la 'nostalgie' passent toutes les frontières"(Derrida 1993a: 214/15). 
 
Is het 'misschien' of 'peut-être' dat Derrida in Politiques de l'amitié als een 
afgrondelijke 'positie' aan de orde stelt, is deze ontgrenzing ('délimitation') als inzet 
van de verdaagde democratie de ruimte waarin de vraag naar de 'mens' moet worden 
gesteld: "il faut les (de vragen, ho) laisser en suspens là où elles se posent en sachant 
seulement que la possibilité de les poser ouvre sans doute sur une pensée 
future"(Foucault 1966: 398). Stemt deze ontgrensde ruimte overeen met Lyotards 
non-lieu (Lyotard 1988b: 13), waarin niet alleen de betekenis "geen plaats hebben" 
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of "niet plaats vinden" maar tevens "ontslag van rechtsvervolging" doorklinkt? Is 
Foucaults nog negatief-kritische getoonzette atopie, zoals deze hiervoor (hoofdstuk 
10.2.a) werd geduid, bij Derrida, Deleuze en Lyotard op creatief-affirmatieve wijze 
verwerkt?  
 Hier-nu-maals is misschien een adequate aanduiding voor een tijd/ruimte-
besef dat bij differentiedenkers ingang heeft gevonden. Ik introduceer deze term 
echter niet als een omkering van het 'hiernamaals'. Het hier-nu-maals ontbeert de 
dialectische structuur die Hegel aan het 'Diesseits' heeft gegeven om een ware 
oneindigheid te kunnen denken: "das Hervorbrechen des Unendlichen am Endli-
chen, als unmittelbar Übergang und Verschwinden des Diesseits in seinem Jen-
seits"(H5.442). In het 'quasi'begrip 'hiernumaals' is veeleer de openheid van een 
nietzscheaanse 'Jenseits' verdisconteerd. Dit 'Jenseits' staat immers niet tegenover 
het 'Diesseits', maar toonzet een verhouding tot het verleden en de toekomst als een 
genealogische spanning.473 Als voorlopig eindpunt van een lange reeks 
transfiguraties duidt het hiernumaals als 'ici-maintenant' op een ontvankelijkheid 
voor een hier en nu, dat juist door zijn gelaagdheid open staat naar een verleden en 
een toekomst.  
 De differentiërende spanning of supplementariteit tussen de utopie en de a-
topie treedt naar voren: aanvankelijk was de goede plaats een nergensland, een niet-
plaats (ou-topos). De modernistische transformatie van deze niet-plaats naar een te 
realiseren goede plaats heeft het aspect van het hiernumaals aan het zicht 
onttrokken. 
 
 "Chaque fois, c'est avec l'utopie que la philosophie devient politique, et mène 
au plus haut point la critique de son époque. L'utopie ne se sépare pas du mouve-
ment infini: elle désigne étymologiquement la déterritorialisation absolue, mais 
toujours au point critique où celle-ci se connecte avec le milieu relatif présent, et 
surtout avec les forces étouffées dans ce milieu. Le mot employé par l'utopiste 
Samuel Butler, 'Erehwon', ne renvoie pas seulement à 'No-where', ou Nulle part, 
mais à 'Now-here', ici-maintenant."(Deleuze/Guattari 1991: 95/6; crsf. ho) 
 
Utopie en atopie zijn niet in tegenspraak met elkaar. Hun relatie is niet dialectisch, 

 

484 De esthetische pendant vinden we bij Benjamin in de volgende kwalificatie van de werking van het 
kunstwerk: "Noch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des 
Kunstwerks - sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet"(Benjamin 1963: 13). 
Derrida legt in Force de loi de vinger op het modernisme bij Benjamin ten aanzien van zijn analyse 
van de taal en zijn postulaat van een oorspronkelijk geweld. Zie verder: De Vries 1992: 464. Toch 
klinkt er in Benjamins opmerking iets door van de heiligheid van de schijn, die in het hier en nu 
oplicht. Het auratische moment van het kunstwerk overbrugt de afstand, die voorheen door een 
transcendentie werd gewaarborgd: "als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein 
mag"(Benjamin 1963: 18). Anders gesteld: 'Jenseits' en 'Diesseits', afstand en nabijheid beroeren 
elkaar in het kunstwerk. 
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maar supplementair. Zo dient zich een achrone articulatie van de plaats aan: geen 
hiernamaals voorbij tijd en ruimte of een utopisch nergensland voorbij de horizon, 
maar een atopisch hiernumaals waarin een nimmer achterhaalbaar gebeuren het 
handelen blijft bespoken. De lege plaats van de vreemdeling is geen localiseerbare 
plek, maar een continue verplaatsing: een onafgebroken schijnbeweging.  

440 In De opstand van het lichaam heb ik reeds geprobeerd te laten zien dat zowel bij Bataille 
als Foucault, respectievelijk een zekere ethische bezorgdheid en een 'ethos' wordt gearticuleerd. 
Zie: Oosterling 1989: 163 e.v. 
443 Zie: Bernhard H.F. Taureck, Nietzsche und der Faschismus. Eine Studie über Nietzsches 
politische Philosophie und ihre Folgen (1989). In zijn conclusie spreekt ook Taureck zich uit 
over het pro- of antifascisme van de Franse nietzscheanen (p. 193 ev). 
450  Het zou overigens vrij makkelijk zijn om naar de biografie van de diverse denkers te 
verwijzen om deze aantijgingen te ondergraven. Het politiek activisme van Lyotard in de 
vijftiger en zestiger en dat van Deleuze en Foucault in de zeventiger jaren, benevens de 
onomwonden stellingnames van Derrida die hem ooit in een Tsjechoslowaakse gevangenis 
deden belanden zou hen bij voorbaat vrijpleiten van de verdenking conservatief, laat staan 
(crypto)fascistisch te zijn. Zie: Eribon 1989: deel 3; Bennington 1988: 144 ev; Surya 1987: 371. 
Toch lijkt mij een dergelijk argument ad hominem niet de juiste weg. Hun teksten zullen het 
laatste woord moeten hebben. 
454 Er is een heel spectrum van deze spectaculaire individuen waarneembaar: van Michael 
Jackson tot Frits Bolkenstein. Hun individualiteit is geen schijn, maar een functie van 
mediamatische ingrepen. 
460 Berns wijst er in een artikel over de terugtrekking bij Derrida en de mogelijke ethische en 
politieke implicaties daarvan op, dat "retrait de la (du) politique" een dubbele gedaante is: als 
genitivus objectivus (de la) duidt het op de onverschilligheid ten aanzien van de politiek, maar 
als genitivus subjectivus (du) geeft het de radicaal-reflexieve wending aan, die Derrida met zijn 
deconstructie beoogt.(Berns 1986: 154)  
466 Zie verder : Oosterling 1989: 163 ev.  
468 Ik laat even in het midden of het weglaten van het tweede deel van dit Nietzsche-citaat dat 
"alle lust eeuwigheid wil, diepe, diepe eeuwigheid" niet veelzeggend is voor Adorno's positie. 
Ook hij is nog van mening, dat de lust een onzuivere graadmeter is voor de waarheid. 
471 Zie: Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes (1988). De gedachte dat "het vreemde in ons" 
eerder gerespecteerd dan gereduceerd dient te worden, meent Kristeva reeds bij Freud gewaar te 
worden. Ook zij meent, dat een esthetiek daaraan een bijdrage kan leveren. Hoewel zij nog een 
freudiaanse opvatting van de inwerking van het vreemde hanteert - loutering - werpt ze in een 
tussenzin een interessante gedachte over een mogelijke taak voor de filosofie op, waarmee zij 
indirect mijn these ondersteunt: "D'autre part, l'analyse pourra éclairer cet affect, mais, loin de 
s'acharner à le dissoudre, elle devrait passer la main à l'esthétique (certains diront aussi à la 
philosophie) pour en saturer le cheminement fantasmatique et en assurer l'éternel retour 
cathartique, pas exemple chez les lecteurs d'histoires inquiétantes"(Kristeva 1988: 280). 
473 Zie: excursie 18.3. 
476 Zie: Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (1992). Derrida kritiseert 
Fukuyama's stelling over de liberale democratie in Spectres de Marx. Zie: Derrida 1993: 142. 
481 Doorgaans kan een blik in Vocabulaire de la psychanalyse (1967) van Laplanche en 
Pontalis uitsluitsel bieden over de betekenis van de door differentiedenkers gebezigde termen. 
Zo wijst Nachträglichkeit (Après-coup) op een temporaliteit en psychische causaliteit waarin 
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ervaringen en indrukken achteraf in nieuwe ervaringen worden opgenomen: "Dans une 
perspective différente, la notion d'apres-coup pourrait aussi évoquer une conception de la 
temporalité mise au premier plan par la philosophie et reprise par les différantes tendances de la 
psychanalyse existentielle: la conscience constitue son passé, en remanie constamment le sens, 
en fonction de son 'projet'."(34) Zij wijzen erop dat het om een actief proces gaat waarin een 
arbeid van het geheugen moet worden verricht - 'un ensemble complexe d'operations 
psychologiques'(36) - die een transformatie van de ervaring tot gevolg heeft. 
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NASPEL 
 
 
Als in een spiritualitijd van het hier en nu de schijn heilig wordt verklaard, dan in 
ieder geval inzoverre afstand wordt genomen van een schijnheiligheid die het 
Andere slechts tolereert, omdat dit niets bedreigt. En als dit leven in de heiligheid 
van de schijn een affirmatie is van de kunstmatige kwaliteit van een bestaan aan de 
grenzen van de waarheid, dus daar waar de waarde van waarheden wordt beproefd, 
dan opent die niet-plaats zich als een afgrond die het nu en het later, het hier en dat 
wat zich aan gene zijde ervan uitstrekt met elkaar verbindt. Het is in deze nimmer af 
te sluiten ruimte, dat de val van de metafysica plaats vindt en de tuimeling, die leven 
heet, een weg moet vinden. 
 



 
 
 
 
 

NOTEN BIJ EXCURSIES 
 
 
1 Er wordt gebruik gemaakt van de Werkausgabe in zwölf Bänden, uitgegeven bij Suhrkamp. De 
romeinse nummers verwijzen naar de afzonderlijke delen. Daarachter is de pagina vermeld. Verder 
worden met A en B de oorspronkelijke vindplaatsen in de eerste en tweede druk aangegeven.  
2 Wohlfart reconstrueert deze overeenstemming vanuit de door Kant in zijn voorkritische geschriften 
geformuleerde kritiek op Baumgartens gebruik van het begrip 'esthetiek'. (Wohlfart 1982: 47) Hij onder-
bouwt zijn bewering, dat er tussen de voorkritische en kritische geschriften op dit punt geen breuk 
bestaat, met een analyse van de notie 'doelmatigheid' (Wohlfahrt 1982: 51). Bij Kant draait het eerder 
om het tijds- dan het ruimtebegrip. Het primaat van de eerste vinden we in het schematisme-hoofdstuk 
(III.190; A142/B182). Met de metafoor van de lijn zouden alle aspecten van de tijd gegeven zijn, maar 
eigenlijk wordt slechts de opeenvolging, geenszins de simultaneiteit benadrukt. Verdere opmerkingen 
over het laatste aspect zijn zeer ambigue. (III.92; B67, III.125; A176/B218, III.221; A183/B226; zie 
verder Vaihinger 1924: 394) De accentuering van de opeenvolging hangt samen met de 
verstandscategorie van de causaliteit: "Das Zugleichsein ist das Reflexionschema der Wechselseitigkeit 
von Mittel und Zweck, die die innere Zweckmässigkeit des Schönen ausmacht."(Wohlfart 1982: 60) 
Deze doelmatigkeit keert terug in de derde categorie van de relatie: de wisselwerking, die begrepen 
wordt als een op elkaar betrokken zijn van substantialiteit en causaliteit. Opeenvolging is dan de 
mogelijkheidsvoorwaarde van de logische bepaling van de reële oorzakelijkheid, terwijl de 'Zeitreflexi-
on' van de gelijktijdigheid een reflectieschema van de innerlijke causaliteit of finaliteit juist de 
mogelijkheidsvoorwaarde van de esthetische reflectie is. Is de eerste een schema van het verstand, de 
tweede resideert in de rede. Vervolgens bestaan esthetische reflectie en logische bepaling niet naast 
elkaar, maar is de eerste de niet bewuste vooronderstelling van de tweede. "d.h. dass die Reflexion auf 
das Zugleichsein die Vorraussetzung der Bestimmung der Zeitfolge ist"(Wohlfart 1982: 64). Hier brengt 
Wohlfart een notie te berde, die later van groot belang zal blijken te zijn in zowel het werk van Hegel als 
dat van Nietzsche: der Augenblick. Opeenvolging en gelijktijdigheid vallen samen of beter: veronder-
stellen elkaar. Het veelvoudige wordt direkt in een betekenisgeheel begrepen als het veelvoudige. 
Zintuiglijkheid en het 'Übersinnliche' schuiven ineen in een ervaring. Wohlfart besluit zijn hoofdstuk als 
volgt: "Darf man sagen: Sie ist die Erfahrung des sich ständig widerholenden Ursprungs der Spra-
che?"(Wohlfart 1982: 64). 
3 Er wordt naar de verschillende delen van de Suhrkamp-uitgave Werke in zwanzig Bänden verwezen. 
Teneinde verwarring met de citering van Nietzsche-fragmenten te vermijden, is er voor gekozen aan de 
Hegel-citaten een H te laten voorafgaan. 
4 Of deze zou voort moeten komen uit Hegels poging de specifieke aard van de copula in de verschil-
lende oordeelsvormen van de syllogismen uit te werken. Zie: Düsing 1976: 266-288. 
5 Voor Hegel is de Duitse taal de meest adequate taal voor een filosofische gedachte. Onder de 
vooronderstelling dat "die Denkformen zunächst in der Sprache des Menschen herausgesetzt und 
niedergelegt (sind)" komt hij tot de stelling, dat qua structuur "die deutsche Sprache dann viele Vorzüge 
vor den anderen modernen Sprachen (hat). Sogar sind manche ihrer Wörter von der weiteren Eigenheit, 
verschiedene Bedeutungen nicht nur, sondern entgegengesetzte zu haben, so daß darin selbst ein 
spekulativer Geist der Sprache nicht zu verkennen ist"(H5.20). Toen Hegel in Leiden naar een 
professoraat solliciteerde, wilde hij op deze gronden bedingen dat hij in het Duits zou mogen doceren. 
Door haar mediale functie is de taal zowel voor Kant als voor Hegel een transparant medium dat haar 
eigen verdwijning nastreeft: "Wer dagegen einer Sprache mächtig ist und zugleich andere Sprachen in 
Vergleichung mit ihr kennt (...) kann durch die Grammatik hindurch den Ausdruck des Geistes 
überhaupt, die Logik, erkennen"(H5.53) Rüdiger Bubner wijst er in zijn Dialektik als Topik (1990) op 
dat "Hegel freilich erst ganz spät ein Bekenntnis zum Geist der Sprache abgelegt (hat)"(103), waarna hij 
de Logik typeert "wie den Versuch, umfassend zu klären, was wir auf der Basis unserer Sprache 
überhaupt denken können"(105). 
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6 Karlfried Graf Dürckheim, Überweltliches Leben in der Welt. Der Sinn der Mündigkeit. Otto Wilhelm 
Barth Verlag, Weilheim/Obb. 1968. 
7 Deze stelling wordt verdedigd door Willem  J.F. van der Kuylen in zijn artikel "Een metafysica van 
strijd. Logische en reële repugnantie in het vroegere werk van Kant". De Kant-bespreking in deze 
excursie steunt deels op Van der Kuylens analyse. Ik meen dat dit gerechtvaardigd is, omdat het hier om 
een excursie gaat waarin slechts een facet van Nietzsches visie op de werkelijkheid wordt toegelicht, 
waaraan uiteindelijk voor de verdere verloop van mijn betoog geen beslissende consequenties worden 
verbonden. 
8 Toch moet, zolang het om het kennen gaat, een 'tweewereldentheorie' worden afgewezen: het fenome-
nale en het noumenale zijn twee systematische aspecten van een en dezelfde wereld. Maar hoe die 
wereld in de antinomie wordt betrokken, is vooralsnog onduidelijk. Dit hangt samen met de problemati-
sche status van het Ding-an-sich. Dit zal later door Hegel worden aangegrepen om Kants dualisme te 
overwinnen. 
9 Newton weigert voorbij zijn mathematisch formalisme waarin de berekenbaarheid centraal staat, te 
speculeren over dieperliggende mechanismen. Hij beperkt zich tot een hypothesis non fingo. Het 
krachtbegrip blijft bij hem dan ook een diffuse term. Dit neemt overigens niet weg dat hij deze lacune in 
zijn officiële weergave door allerlei onderzoekingen op het gebied van de alchemie probeert op te 
vullen. Zijn correspondentie in geheimtaal met alchemistische genootschappen zijn daar een bewijs 
voor. Leibniz heeft geprobeerd de aantrekkingskracht filosofisch te funderen. Dit leidde merkwaardig 
genoeg door een regressus ad infinitum in de redenering van de deeltjes die elkaar beïnvloeden tot zijn 
these dat kracht in het geheel niet bestaat en dat alle deeltjes - de monaden - afzonderlijk een kosmos in 
zich zijn die door een gepre-estabiliseerde harmonie slechts de schijn van wederzijdse inwerking 
wekken. 
10 Zie verder: Karl J. Fink, "Actio in distans, repulsion, attraction. The Origin of an Eighteenth Century 
Fiction" in: Archiv für Begriffsgeschichte XXV (1981), pp. 69-87. Fink verbindt het fictiebegrip 
expliciet aan dit verschijnsel: "The use of actio in distans in scientific discourse operated as a fiction, for 
such concepts never fully capture the reality of events which are directly observed, much less describe 
hypothetical mediums and non-material forces. It is the goal of this study to trace a scheme of 
abstractions through the eighteenth century which were often predicated on the truth of a particular 
concept whose tangible existence has never been and perhaps never will be verified."(Fink 1981: 71) 
11 Het ligt voor de hand dat Kant het in 1758 door de servo-kroaat Roger Boscovich gepubliceerde 
Philosophia Naturalis heeft verwerkt, waarin Newtons gravitatiekracht zo wordt doordacht dat er een 
tweede kracht, namelijk afstoting vereist is. Boscovich is de ontwerper van de veldtheorie waarin niet 
meer zoals bij Newton vanuit massa's of massapunten wordt geredeneerd, maar de aantrekkingskracht 
als een veld met 'Punkta' wordt opgevat. De actio in distans is de werking die dergelijke punten op 
elkaar kunnen uitoefenen. 
12 Al naar gelang de aard van de antinomie kan het contrariteit of sub-contrariteit ([a&b]&-[-a&-b]) 
inhouden, respectievelijk als er teveel of te weinig wordt beweerd, kortom, van overbepaling of 
onderbepaling sprake is. Voor de mathematische antinomieën geldt het eerste, voor de dynamische het 
tweede. Deze termen slaan overigens op het betekenisgehalte van de predikaten. 
13 In zijn proefschrift The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation between 
Thoughts and Objects probeert Jan Bransen naar aanleiding van het werk van Salomon Maimon aan te 
tonen dat de verhouding tussen dingen en begrippen principieel aporetisch is. Deze aporie kleeft niet 
deze verhouding als zodanig, evenmin zoals Kant beweert, de werking van onze rede aan, maar de wijze 
waarop wij ons rekenschap geven van deze relatie: "because every intuition and every concept can be 
considered a representation, but the former one only has real objects, that are not possible, and the latter 
one only has possible objects, that are not real. For us, finite beings, never the twain will meet. Hence, 
an account of thinking will turn out to be a defense of the Antinomy of Thought"(Bransen 1989: 93). 
14 In Nietzsche's Philosophy of Art (1992) werpt Julian Young de volgende hypothese op: "I want to 
propose the hypothesis that somewhere between 1872 and 1878 Nietzsche reevaluated his assessment of 
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science as unable to conceive of the world in the terms appropriate to its Heraclitean reality. What adds 
support to this hypothesis is that we know that though, through F.A. Lange's History of Materialism, 
Nietzsche had some acquaintance with the history and contemporary state of natural science as early as 
the 1860s, it was not until 1872 that he began his serious study of Roger Boscovich's Philosophia 
Naturalis, the work that convinced him (...) that from a strictly scientific and not merely philosophical 
viewpoint there are no 'things'"(Young 1992: 62/3). 
15 Longinus, Over het Verhevene (1980). 
16 Zie: Aristoteles, Poetica (1988). 
17 Deze observatie dient echter niet te psychologisch begrepen te worden, ook al gebruikt Kant termen 
als 'subjectief'. Kants analyse beweegt zich op een zogenaamd ' transcendentaal niveau' hetgeen zoveel 
betekent als de doordenking van de mogelijkheidsvoorwaarden waaronder de rationele mens zich over 
het esthetische toch universeel geldende oordelen kan vormen. Daarom zijn de paragrafen over het 
verhevene in deze tekst zo merkwaardig. Op de een of andere manier weet Kant zich geen raad met het 
gevoel voor het verhevene. Hij kan het niet systematisch in zijn analyse inpassen en toch meent hij, dat 
het zo'n fundamenteel verschijnsel is dat hij het moet behandelen. Zie: Kritik der Urteilskraft B 74/A 73 
t/m B 130-1/A 129; X.164-207. 
18 De enting van beide grafische beelden levert een cirkel op (0) die doorkruist wordt door een 
opgaande lijn (/). De suggestie van een lege verzameling levert een geheel nieuw denkexperiment op. 
We kunnen echter de kromming van de lijn ook als een asymptoot opvatten wat weer iets zegt over de 
oneindigheid die daarmee wordt uitgedrukt. Hoewel dit vanzelfsprekend slechts speelse connotaties zijn, 
is het toch de moeite waard om termen als 'tautologie' of 'cirkelredenering' of een uitdrukking als 
'regressus ad infinitum' als de enige alternatieven voor de doordenking van de coherentie van een 
systeem tegen het licht van Kants opmerking te doordenken.  
19 Dat Hegel het accent op de dichtkunst als "die Poëzie der Vorstellung, die durch das Wort sich 
äußert"(13.480) legt, heeft te maken met zijn inzicht dat het meest abstracte, transparante medium de 
taal is. De overgang naar de filosofie via de voorstellingswijzen van de religie, wordt daardoor 
aannemelijker. Dit getuigt eens te meer van het feit dat voor Hegel de taal nog een onproblematisch 
karakter heeft. Of zoals Taylor het formuleert: "Poetry is the highest form, where art is ready to go over 
into representation. The medium of poetry is language. Now when language ultimately attains to 
descriptive clarity, its properties as a physical medium cease to be important. (...) The sensuous 
properties of our medium are no longer relevant, and we have transcended the domain of art."(Taylor 
1975/1989: 479) 
20 Het gaat in deze passage om twee vormen van 'Entzweien'. De eerste staat voor een bepaalde negatie, 
de tweede voor de negativiteit als de negatie van de door de eerste negatie ontstane tegenspraak, die als 
zodanig genegeerd wordt. Tezamen vormen ze dat wat Hegel als het 'Unendliche' aanduidt. 
21 We moeten hier echter wel voorzichtig zijn. Hegel gebruikt de term 'Genuß' vaak in de zin van 
consumeren van produkten van de arbeid. Zie bijvoorbeeld: H3.175.  
22 Als er in het vervolg sprake is van negatie, dient hierbij niet te worden gedacht aan de moderne 
logische negatie-operator, maar aan de complementariteits-operatie in de Boole-algebra, resp. het Venn-
diagram. 
23 Bij Spinoza, waar de voor Kant belangrijke relatie tussen privatie en 'Gedankending' wordt 
uiteengezet, heet het: "Beroving [privatio] is niet de daad van het beroven, maar slechts een simpel niet-
hebben zonder meer, hetgeen op zichzelf niets is, want het is slechts een manier van denken, een 
gedachtending dat wij vormen, wanneer wij dingen met elkaar vergelijken."(Brief 21 in: Spinoza, 
Briefwisseling (1977/1992), p. 188) Spinoza vergelijkt het ontbreken van zicht bij een blinde met het 
ontbreken van zicht bij een steen en concludeert: "Het niet zien van een steen is een ontkenning 
[negatio] zonder meer. (...) Welnu, dan is beroving [privatio] dus niets anders dan het ontkennen van iets 
dat naar ons oordeel tot de natuur van een zaak behoort, en ontkenning [negatio] is niets anders dan het 
ontkennen van iets, omdat het niet tot de natuur van een zaak behoort".(188/9) 'Beraubung' is de 
vertaling van het aristotelische 'steresis'. 
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24 Zie: Dieter Henrich, "Formen der Negation in Hegels Logik" in: Hegel-Jahrbuch 1974. Wilhelm R. 
Beyer (Hrsg.), Pahl-Rugenstein Verlag, Keulen 1975, pp. 245-256. Bij Henrich vindt een taal-
filosofische poging tot verheldering van Hegels Wissenschaft der Logik plaats die verwantschap 
vertoont met de wijze waarop dit bij Bubner gebeurt. Zie verder: excursie 2.3 noot 5. 
25 Deze terminologie wordt op een drietal manieren gebruikt: het Andere, de Ander en de Andere. Ik 
prefereer de laatste vorm. Hegel struikelt zelf regelmatig over beide termen. Soms leidt dat tot 
verwarring, zoals in de passage: "Ebenso muß jedes auf den Tod des Anderen gehen, wie es sein Leben 
daransetzt; denn das Andere gilt ihm nicht mehr als es selbst"(H3.149), waarover Van Dooren in zijn 
vertaling van een groot aantal delen van de Phänomenologie in een noot opmerkt: "Al schrijft Hegel 
'het' andere, hij zal toch wel 'de' ander bedoelen". Hegel, Fenomenologie van de geest (1981/1992), p. 
190.  
26 Hoewel het nu volgende niet direkt bij Nietzsche te vinden is, kan het wel degelijk een nieuw licht op 
zijn overdenkingen van de zinloosheid werpen. Het Franse 'sens', het duitse 'Sinn' en het daarvan 
afgeleide 'zin' betekent naast de bekende betekenis van 'betekenis' ook 'richting'. Hieruit kan worden 
afgeleid dat zingeving een spatio-temporele implicatie heeft: door de zingeving wordt tevens de richting 
aangegeven, waarin men zich dient te bewegen. De Franse etymologie geeft deze betekenis expliciet 
aan. Rond 1080 komen de volgende uitdrukkingen voor, die geworteld zijn in het Latijn 'sensus': "fait de 
sentir, organe des sens, sensation, manière de sentir, de voir, de penser, etc.". In de betekenis van 
'direction' verschijnt in de 12e eeuw in uitdrukkingen als "mal sens, en tuz sens' en betekent het letter-
lijk: "direction dans laquelle on marche". Het is ontleend aan het oorspronkelijke Duitse woord SEN 
'chemin, direction'. Het Duitse woord komt waarschijnlijk ook van het latijnse SENSUS. Zie: O.Bloch 
en W. von Wartburg, Dictionnaire etymologique de la langue francaise (1932/1975(6)), p. 40/284. 
Zingeving impliceert dus tevens een ruimtelijke en tijdsoriëntatie. In afgeleide zin produceert 'zin' doel- 
dan wel planmatigheid. Zin richt het handelen, het geeft richting aan een willekeurige beweging, cen-
treert een veelheid van handelingen die aanvankelijk doelloos en stuurloos werden 'uitgevoerd'. Maar 
door wie? Pas in een zingevingsproces ontstaat door de zin een centrum van waaruit bewegingen als 
doelgerichte handelingen kunnen worden begrepen. Of dit tijdens het proces zelf gebeurt, is de vraag. 
Misschien is er veeleer sprake van een achteraf bewust worden van de richting en het doel. 
27 Maurice Blanchot, L'entretien infini (1969). 
28 Zie: Simon 1981: 203-224. Ook redigeerde hij samen met Mihailo Djuric een bundel in de reeks 
"Nietzsche in der Diskussion": Zur Aktualität Nietzsches (1984). 
29 Josef Simon, "'Zeit in Gedanken erfaßt'". Ik hanteer hier de voorlopige nummering van de pagina's 
van de tekst van deze in 1994 gehouden lezing: pp. 1-11. Deze zal waarschijnlijk eind 1996 in het 
Hegel-Jahrbuch verschijnen. 
30 Ik verwijs hier naar de Oeuvres Complètes die tussen 1970 en 1988 in twaalf delen bij Gallimard in 
Parijs zijn uitgegeven. 
31 De eerder gedane suggestie als zou het hier om ervaring gaan die in bijvoorbeeld het zenboeddhisme 
centraal staat, dringt zich weer op, niet in het minst omdat Bataille zelf regelmatig naar al deze oosterse 
praktijken verwijst. Zie: Oosterling 1989: 174 (hfdst.8, noot 13). Zie ook: X.194. 
32 Roland Barthes wijst hier eveneens op in zijn L'empire des signes als hij, sprekend over Zen-koan 
opmerkt, dat het er niet om gaat "de le resoudre, comme s'il avait un sens, non même de percevoir son 
absurdité (qui est encore un sens), mais de le remârcher 'jusqu'à ce que la dente tombe'"(Barthes 1970: 
97) Wellicht is het dit 'herkauwen' geweest waarop Nietzsche de lezer aan het begin van zijn Zur 
Genealogie der Moral heeft willen wijzen. 
33 Zie verder: Laurens ten Kate, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Bataille's 
atheologie (1994), pp. 508-510. 
34 De tekst 'La Souveraineté' is niet in de verzamelde werken verschenen, maar wel vertaald in het 
Duits. Vandaar dat ik hem (voorlopig) vanuit deze tekst in eigen vertaling uit een Duitse vertaling 
overneem. 
35 Ook elders in Les larmes d'Éros (1961) komen dergelijke zinsneden voor. Zo opent de paragraaf, 
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waarin Bataille de breuk tussen de premoderne en moderne wereld thematiseert met de zin: "Nous le 
savons, nous n'avons d'autre issue que la conscience. Ce livre-ci, pour l'auteur, n'a qu'un sens: il ouvre à 
la conscience de soi!"(X.620). Voor iemand die de ervaring als sluitstuk van het denken inzet, is deze 
moderne grondregel, die bij Kant in zijn kritieken en bij Hegel in zijn Wissenschaft der Logik wordt 
gerealiseerd, wel zeer misplaatst. Toch is het 'ontsluiten' van het zelfbewustzijn ook op een andere 
manier op te vatten: als een deblokkeren, een openen naar de extase, die niet zozeer buiten alswel in de 
opperste voltrekking van de zelfreflexiviteit plaatsvindt. Deze vreemde verdubbeling komen we in 
methodisch opzicht door heel het werk tegen. 
36 Zie verder: Ten Kate 1994: 40-46/ 500-506. 
37 In hoofdstuk 9 zal ik uitgebreid ingaan op Habermas' kritiek op Derrida juist ten aanzien van deze 
verholen mystiek. 
38Dat Derrida diepgaand door Bataille is beïnvloed, blijkt nog uit de titel van de lezing die hij in 1992 
zelf onder het motto "Le Passage des frontières: Autour du travail de Jacques Derrida" voordraagt op het 
aan zijn gehele oeuvre gewijde colloquium in Cerisy-la-Salle nog steeds bataillaanse elementen in zich 
bergt: Apories. Mourir - s'attendre aux "limites de la vérité". 
39 Habermas heeft in Nachmetaphysisches Denken (1988) een kort overzicht van de thematiek van het 
ene en het vele, annex het oneindige en het eindige. Daarin merkt hij over de problematiek van de 
materie op: "Muß nicht daß, worin sich die Ideen einbilden und woran sie zu bloßen Phänomenen 
erblassen sollen, als ein zum Intelligibelen gegenläufiges Prinzip gedacht werden - nicht nur als 
Privation, als Rückstand, der nach Abzug alles bestimmten Seins und alles Guten übrigbleibt, sondern 
als eine aktive Kraft der Negation, die die Welt des Scheins und des Bösen erst erzeugt?"(Habermas 
1988: 161) Hij meent dat in de kritiek op het idealisme de materie op allerlei manieren wordt 
aangegrepen, maar wijst, ondanks zijn 'vertrouwdheid' met Batailles werk alleen op het pessimistisch 
materialisme van Horkheimer en het optimistisch materialisme van Bloch. 
40 Ik heb dit reeds opgemerkt in hoofdstuk 4. Daar werd God of de oneindigheid als een functie van 
zijn bemiddelingen gepresenteerd.   
41 Zie: Frits Staal, "De zinloosheid van het ritueel" in: Over zin en onzin in filosofie, religie en weten-
schap (1986). 
42 Hier worden slechts summier de sociaal-politieke implicaties besproken. Deze zijn uitgebreid be-
handeld in een bespreking van Batailles filosofie in: Oosterling 1989. 
43 De economie van het universum staat in dit stadium van Batailles begrippenvorming nog gelijk aan 
de latere beperkte economie. Zij dient niet verward te worden met de algemene economie die door de 
verspilling wordt geconstitueerd. 
44 Zie verder: Denis Hollier, La prise de la Concorde. Essais sur Georges Bataille (1974), met name 
hoofdstuk 3, de paragraaf 'La tache aveugle', pp. 180-185.  
45 Zie voor een verdere uitwerking: Oosterling 1987. 
46 In Derrida's eigen denken zal deze verdubbeling van het verschil (of beter: het versgil) tenslotte weer 
in een term geïnvesteerd worden: 'différance', waarvan de zelfopheffing het constitutieve kenmerk is. 
Dat het hier niet om een begrip, zelfs niet om een woord, maar voor alles om een geschreven teken gaat, 
maakt hij duidelijk in de toevoeging: "La différence dont parle Saussure n'est donc elle-même ni un con-
cept ni un mot parmi d'autres. On peut dire cela a fortiori de la différance"(Derrida 1972a: 11/12). Het is 
hoogstens een inschrijving in de taal, een grafisme. 
47 In De opstand van het lichaam heb ik geprobeerd deze verdubbeling door middel van een visuele 
analogie duidelijk te maken: het schilderij 'L'Espana' van Dali (Oosterling 1989: 118). De paranoia-kriti-
sche methode, die Dali hanteert en die hij grotendeels vanuit het freudiaanse gedachtengoed heeft 
ontwikkeld, is ook in Batailles proza aanwezig. Nietzsche's genealogie kent ook een dergelijk procédé, 
dat hij in de opmerking dat je jezelf voortdurend onder verdenking moet stellen verwoordt. Zo schrijft 
hij onder andere een artikel over het schilderij 'Le jeu lugubre' van Dali. Een titel die als kenschets van 
zijn eigen denken niet zou misstaan.  
48 Ook in zijn 'kunsthistorische' werken, zoals Lascaux ou la naissance de l'art (1955) wordt dit 
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verdubbelingsmechanisme gebruikt. De titel zinspeelt daar al indirekt op: de term 'geboorte' heeft allerlei 
connotaties die zij deelt met het nietzscheaanse begrip 'herkomst'. Steven Ungar wijst daar in zijn 
recente artikel "Phantom Lascaux: Origin of the Work of Art" eveneens op. Naast de door Hegel in zijn 
Wissenschaft der Logik aangesneden thematiek van de Anfang speelt hier Nietzsches Herkunft een 
rol.(Zie daartoe: Foucault 1994: II.137) Ungars bewoordingen getuigen onmiskenbaar van de verdub-
beling: "Where (when? how?) does the beginning begin? Batailles Lascaux or the Birth of Art begins by 
transposing the question of art's origin to a second degree in order to consider the origin of ori-
gin"(Stoekl 1990: 249). 
49 Jacques Lacan, "Petit discours à l'O.R.T.F.", in: Recherches 3/4 (1966), p. 7. 
50 Zie: J. Lacan, "L'instance de lettre dans l'inconscient" in: Écrits I (1966), p. 269. 
51 Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture (1953). 
52 Regelmatig wordt in deze tekst expliciet op het werk van bataille ingegaan. 
53 Elders werpt hij, tot verbazing van Habermas (Couzens Hoy 1986: 104) zelfs de gedachte op of hier 
wellicht een inzet is te vinden - in de lijn van Hegel, Nietzsche en Weber tot Horkheimer en Adorno 
(Raulet 1983: 205) - die meer verwant is aan zijn denken dan het postmoderne denken waarover Raulet 
hem vragen stelt. Met het oog op het fenomeen 'problematisering' is Foucaults antwoord op Raulets 
vraag, of zijn denken 'postmodern' is, instructief: "Je me sens embarrassé, parce que je ne vois pas très 
bien ce que cela veut dire ni même (...) quel est le type de problèmes qui est visé à travers ce mot ou qui 
serait commun aux gens que l'on appelle les postmodernes"(Foucault 1994: IV.447). 
54 Reeds in zijn Theorie des kommunikativen Handeln (1981) had Habermas aangegeven, dat en hoe in 
Adorno's filosofie een aporetische structuur aanwezig is. Zie: Habermas 1981: 514/ 516/529. 
55 Dat het Adorno er veel aan gelegen is de antinomieën bij andere denkers aan te wijzen zou een 
indicatie kunnen zijn voor de overweging, dat hij zijn eigen denken van dergelijke antinomieën wil 
vrijwaren. Zie bijv.: Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänome-
nologischen Antinomien (1990): "Der Geist ist aber vom Gegebenen so wenig abzuspalten wie dieses 
von ihm. Beide sind kein Erstes. Daß beide wesentlich durcheinander vermittelt sind, macht beide zu 
Urprinzipien gleich untauglich; wollte indessen einer in solchem Vermitteltsein selber das Urprinzip 
entdecken, so verwechselte er einen Relations- mit einem Substanzbegriff und reklamierte als Ursprung 
den flatus vocis. (...) Derlei Aporien zu meistern ist die perennierende Anstrengung der 
Erkenntnistheorien, und keiner will es gelingen. (...) Metakritik der Erkenntnistheorie erheischt die 
konstruierende Reflexion ihres Zusammenhangs als eines von Schuld und Strafe, von notwendigem 
Fehler und vergeblicher Korrektur"(Adorno 1990: 32). 
56 Het probleem van de circulariteit en het asymptotische karakter kan ook in termen van een 
taalanalytisch vertoog worden geformuleerd. Zo wijst Inwood erop, dat het systeem als een axiomatisch 
systeem zichzelf moet bevatten: "Hegel's ambitions, however, are wider in scope and it seemed to have 
troubled him that, if one is to give a complete account of the universe, one must give an account of one's 
account and of how it came to be given. For one's own account of the universe is itself a feature of the 
universe which needs to be described and explained"(Inwood 1983: 148). 
57 Zie: excursie 6. 
58 Zie: excursie 4.2. 
59 Bubner eindigt zijn Dialektik als Topik waarin hij de dialectiek opvat als het begrippelijk uiteenzetten 
van een 'lebensweltlich begründete Rationalität'(Bubner 1990: 8) met de aporetische overwegingen, die 
we bij Socrates reeds kunnen vinden over de mogelijkheid te leren kennen wat men niet kent.  
60 Wellmer meent zelfs dat deze uiteenzettingen van Adorno "Analysen Foucaults vor-
weg(nehmen)"(Wellmer 1985: 147). 
61 Dit perspectief lijkt geschraagd te worden door biopsychologische onderzoekingen, waarin de 
opheffing van organische spanningen - de zogenaamde 'habituatie' - als motor van het handelen wordt 
gezien. Zie bijv.: Vroon 1989: 152/3. 
62 Op deze problematiek van de 'saying/showing distinction' gaat A.W. Moore in The Infinite (1991) in. 
Met Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus (1922) voor ogen en getoonzet in diens taal-
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analytisch jargon onderscheidt Moore twee soorten 'enlightenment': een die in woorden en een die daar 
absoluut niet in uitgedrukt kan worden. In het eerste geval "we must exercise suitable sensitivity to what 
lies outside us"(190). Het tweede betreft een 'introspective reflection'(190) op deze gevoeligheid: "States 
of enlightenment which consist merely in being self-consiously receptive are not susceptible to being 
put into words. They indicate the limits of what can be put into words"(191, cursief,ho) In dat geval is er 
nog slechts sprake van 'showing', omdat "they are not themselves anything in the world (...); that they 
are a limit of the world; that the world is theirs." Precies zo definieert Wittgenstein het subject in zijn 
Tractatus: "Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es nicht"(5.631) en "Das Subjekt gehört nicht zur 
Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt"(5.632). Ook Wittgenstein moet een standaardmetafoor 
aanroepen om dit asymptotische aspect te verduidelijken: "Wo in der Welt ist ein metaphysisches 
Subjekt zu merken? Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge 
siehst du wirklich nicht. Und nichts am Gesichtsfeld läßt darauf schließen, daß es von einem Auge 
gesehen wird."(5.633) In zijn metafoor klinkt Nietzsches opvatting door van het "'Ich', 'Subjekt' als 
Horizontlinie"(Nietzsche 1969/1977: 817). 
63 Hier dienen zich allerlei parallellen aan met Batailles inzichten in de relatie tussen filosofie en kunst. 
Zie verder: Ten Kate 1994: 143/4. 
64 Op de kritiek dat deze 'waarheid' van een geheel andere aard is dan de waarheid van de kennis ga ik 
in deze excursie verder niet in. Albrecht Wellmer maakt in Zur Dialektik von Moderne und -
Postmoderne (1985) een onderscheid tussen waarheid1 als 'ästhetische Stimmigkeit' en waarheid2 als 
'gegenständliche Wahrheit'(16). Zie verder: Wellmer 1985: 30 ev.  
65 G. Schwab, Entgrenzungen und Entgrenzungsmythen. Zur Anthropologie der Subjektivität im moder-
nen angloamerikanischen Roman. Konstanzer Habilitationsschrift 1982. 
66 Hier wordt aangesloten op wat ik in De opstand van het lichaam heb beargumenteerd ten aanzien 
van Foucaults levenskunst en Batailles ritualisering. Zie: Oosterling 1989: hfdst. 11. 
67 Zie: excursie 5. 
68 Zie: excursie 8.2, 9.3. 
69 Bataille hanteert hier een metafoor die door Nietzsche gebruikt is om de krachtenmetafoor van zijn 
mechanistische connotaties te ontdoen en door een van zijn andere inspiratoren, Freud, verder is 
uitgewerkt om de structuur van het 'innerlijk' van de mens te toonzetten. 
70 Voor een gedetailleerde uitwerking van de Nietzsche-receptie in Frankrijk verwijs ik met name naar 
teksten van Ger Groot. Met betrekking tot Deleuze wordt in concreto verwezen naar de door hem in 
1988 als werkboek vervaardigde tekst Buiten de kaart. Rond Deleuze en Nietzsche (1988).  
71 Daarentegen stelt Putnam in Renewing Philosophie dat Derrida wel degelijk argumenteert: "although 
Derrida does not disdain argument, some of his followers seem to scorn it" (Zie: Putnam 1992: 109). 
72 Zie: "Nietzsche and the Inhuman. Interview with Jean-François Lyotard by Richard Beardsworth" in: 
Journal of Nietzsche Studies, 7, (1994). 
73 Zie: "Jean-François Lyotard" in: Kunstforum, bd. 108, (1990), p. 80. 
74 Om deze fenomenologische rest te begrijpen is het instructief terug te gaan naar zijn eerste tekst La 
phénomenologie. In dit overzichtswerkje uit 1954 gaat hij reeds een discussie met zowel de dialectiek 
als de fenomenologie aan. In deze tekst vergelijkt hij Hegels werk met dat van Husserl. Daarin wordt 
duidelijk dat Lyotard het fenomenologische moment meer waarde toekent dan de omvattende begrippe-
lijkheid van de dialectiek. Zie: Lyotard 1954: 43. 
75 Zie zijn brief aan Kuniichi Uno in: Karten zu Tausend Plateaus. Clemens-Carl Härle (Hrsg.) (1993), 
p. 9. 
76 Zie: hoofdstuk 10, noot 11, 16, 22, 28. 
77 Artikelen van Foucault en Deleuze zijn vertaald. Derrida draagt zijn lezing in Cerisy-la-Salle op aan 
zijn overleden Japanse vriend Koitchi Toyosaki. Kazuo Morimoto schrijft in 1982 een boek met de titel 
De Derrida à Dôgen. Zie: Philosophie, Philosophie, nr. 6, (1995), pp. 171-181. 
78 Globaal gesproken uit de interesse voor oosterse praktijken zich in drie golven. In de vijftiger jaren is 
het vooral het aspect van de levensstijl, dat de aandacht trekt. Ik wijs op het werk van de Amerikaan 
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Alan Watts (o.a. The way of Zen (1957)) en verschillende boeken van Kerouac (o.a. The Dharma 
Bums), van de Duitser Karlfried Graf Dürckheim, maar vooral op het werk van Daisetz T. Suzuki die 
Zen voor het westen toegankelijk heeft gemaakt. In Nederland is het voornamelijk Bert Schierbeek die 
Zen belicht in o.a. De tuinen van Zen (1959). Met de sexuele revolutie van de zestiger jaren verschuift 
de blik naar de meer erotische praktijken in het aziatische werelddeel, waarna in de zeventiger jaren de 
belangstelling voor de 'zelftechnieken' als yoga en Zazen gepaard gaat met een meer werelds gerichte 
aandacht voor het lichaam. Enerzijds leidt dit tot de explosieve opkomst van allerlei spectaculaire 
martiale kunsten. Naast de even voor en direkt na WO II geïntroduceerde 'koele' vormen - jujitsu en 
judo - krijgt men nu aandacht voor karatedo en allerlei miraculeuze mengvormen, terwijl in de schaduw 
van deze meer spectaculaire vormen het japanse zwaardvechten (kendo), boogschieten (kyudo) en het 
aikido steeds meer beoefenaren krijgt. Anderzijds ontwikkelt zich door een nieuw ecologisch bewustzijn 
een macrobiotische eetcultuur, die eveneens haar basisprincipes aan de oosterse filosofie ontleent. Aan 
het eind van de zeventiger jaren ten slotte wordt deze sportieve en culinaire aandacht enigszins aan het 
oog onttrokken door de verwondering over en fascinatie met het economisch succes van Japan. De 
verbinding tussen het zakendoen en de Zen wordt door menigeen gelegd.  
79 Zie: Paul Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie mit Berücksichtigung der Religionen 
(1915) (3e druk). Dit uit twee delen van ieder drie banden bestaande werk besteedt in de drie banden 
van deel I uitsluitend aandacht aan de oosterse filosofie: van de hymnen en de brahmanentijd, via de 
Upanishads - onderverdeeld in theologie, kosmologie, psychologie en eschatologie - naar de na-
vedische tijd, waarin de filosofie van het boeddhisme, de Chinezen en ten slotte - op slechts 5 pagina's - 
die van de Japanners wordt besproken. Pas daarna, in deel II, komt de westerse filosofie aan bod. De 
behandeling van de westerse filosofie eindigt bij Schopenhauer - "VIII. Die Vollendug der kritischen 
Philosophie durch Schopenhauer" - waarbij de laatste paragrafen het lijden en het principe van de 
ontkenning behandelen. Nietzsche komt niet aan bod, maar het lijkt alsof Deussen in zijn slotopmerking 
tegen de stroom in Nietzsches verpletterende inzichten toonzet: "Höher hebt uns kein Flügel - hier endet 
der Pfad, in Nebel sich verlierend, doch nicht hoffnungslos. Und so möge es uns genügen, dass wir hier, 
von der höchsten Spitze des Endlichen aus, nach oben blicken, durch den dünner werdenden Wolken-
flor die ewigen Sterne gewahren, deutlich genug, um unsern Weg durch die Nacht des Daseins zu 
erhellen"(Deussen 1915: 586). 
80 De overeenkomsten tussen Zarathustra en Boeddha liggen voor de hand. Nietzsche maakt er dan ook 
regelmatig melding van.(Janz 1978: II.193). Dit geeft mensen in zijn omgeving - a: 
Malwida von Meysenburg, Heinrich Köselitz/Peter Gast - aanleiding hun levensstijl direkt in verband 
met het boeddhisme te brengen.(Janz 1981: II.222/I.682) Janz is het echter niet met deze uitlatingen 
eens en wijst op het feit, dat Nietzsche bewust een perzische profeet ten tonele heeft gevoerd, "der einen 
Dualismus predigt"(Janz 1978: II.223). De titels van de hoofdstukken ('Von den...') verwijst bovendien 
eerder naar voorsocratische geschriften ('peri tou') dan naar indische. Zelfs de hoofdtitel ('Also sprach...') 
zou volgens Janz eerder een verwijzing naar voorsocratische geschiften zijn ('tade...'/'ode legei...'). De 
Zarathustra-figuur zou veel meer gelijkenis vertonen met de rondzwervende arts, prediker en filosoof 
Empedokles dan met Boeddha. Wel meent hij nog steeds een Schopenhauriaans moment in Zarathustra's 
belevenissen te ontdekken.(Janz 1981: II.231).  
81 Berndt Mattheus, Georges Bataille. Eine Thanatographie II (1988). 
82 Zie: Yukio Mishima, "Essai sur Georges Bataille", in: La Nouvelle Revue Française, nr. 256 (1974), 
pp. 77-82. Reeds in 1960 schrijft Mishima over Bataille, die hij "de Nietzsche van de erotiek" noemt. In 
1970 wijdt hij een artikel aan Ma mére en Madame Edwarda. De vertaler van Mishima's essay, Tadao 
Takemoto, wijdt in het zelfde nummer van NRF een beschouwend artikel aan Mishima's bespreking: 
"Mishima pour ou contre Bataille?"(Takemoto 1974: 66-76). Hij merkt op dat "Le zen, par sa voie 
directe de l'illumination, attirait Mishima aux environs de 1956, au temps de Pavillon d'or. Trois ans 
auparavant, Bataille avait parlé lui aussi de l'illumination qui me paraît très proche de celle du zen en ce 
sens qu'elle avait été pour lui une découverte du néant que suivait un rire fou (L'expérience 
intérieure.)"(Takemoto 1974: 72). Vermeldenswaardig in deze context is een ander artikel van 
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Takemoto over de lach: "Le Rire libérateur, de Han-shan à Georges Bataille" in: Le Monde (1971). 
83 Maurice Pinguet, La Mort volontaire au Japon (1984). 
84 "Michel Foucault et le Zen", in: Shunjuu, nr. 197 (1978). Zie: Foucault 1994: III.618-624. Foucaults 
biograaf Didier Eribon bevestigt dat "Foucault s'interesse beaucoup au Japon, c'est certain: pour 
quelqu'un qui s'interroge sur la rationalité occidentale et ses limites, explique-t-il, comment éviter le 
détour par cette civilisation, qui constitue à cet égard une sorte 'd'énigme, très difficile à 
déchiffrer"(Eribon 1989: 331). 
85 De problematiek van de schijn in intercultureel opzicht heb ik elders uitgewerkt. Zie: Henk 
Oosterling, "Scheinheiligkeit oder die Heiligkeit des Scheins. Subjektkritische Beschäftigungen mit 
Japan" in: H. Kimmerle (Hrsg.), Das Multiversum der Kulturen (in druk). 
86 In Buddhist Logik (1962) van Stcherbatsky wordt een vergelijking gemaakt tussen de logica van 
bepaalde boeddhistische sekten en de dialectische methode. De term 'dialectiek' wordt bewust 
gehanteerd om deze parallellie aan te geven. Zie: Stcherbatsky 1962: 482. Dat deze logica een 
'pathetische' pendant kent, laat Mall in een verwijzing naar yoga-sutra's zien: "The Yoga-school divides 
karmas in four classes: white (shukla) karmas which excel in the ethical and the moral qualities and 
produce happiness; black (krishna) karmas which produce pain and suffering; white-black (shukla-
krisna) karmas which give birth both to happiness and sadness and neither white nor black (ashukla-
krisna) karmas which produce neither pleasure nor pain"(Tiemersma/Oosterling 1996; in druk) 
87 Zie verder: Henk Oosterling, "Bewust zijn van de dood in Japan. Positiviteit van de leegte" in: Crisis 
van de Rede? Perspectieven op cultuur. Erik Heijerman & Paul Wouters (red.) (1992) pp. 407-413. 


